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Stejnopis
Notářský zápis
sepsaný JUDr. Vlastimilem H e ř m a n e m , notářem se sídlem v Klatovech, v jeho
stálé kanceláři na adrese Klatovy, Klatovy I., nám. Míru čp. 154, dne osmého července
roku dva tisíce dvacet jedna (8.7.2021), o usnesení orgánu právnické osoby dle § 80
gb) a§ 80 gd) not.ř. o rozhodování per rollam.-----------------------------------------------Za prvé:
Tento notářský zápis se pořizuje o rozhodnutí shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva Sušice, se sídlem U Kapličky 316, Sušice II, 34201
Sušice IČ: 00040622, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni v oddílu DrXXV, vložce 14.------------------------------------------------------------Existence právnické osoby, a to Stavebního bytového družstva Sušice byla prokázána
výpisem z obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni v oddílu DrXXV,
vložce 14.-------------------------------------------------------------------------------------------Za druhé: Oprávnění shromáždění delegátů přijímat rozhodnutí per rollam bylo
ověřeno ze Zákona o obchodních korporacích, a to z § 652 a následujících a dle zákona
č. 191/2020 Sb., § 19, odst. 3. Pravidla takového rozhodování jsou obsažena v zákoně,
a to konkrétně v § 644 a 645 ZOK. Shromáždění delegátů rozhoduje většinou hlasů.
Každý delegát má při hlasování ve shromáždění jeden hlas.--------------------------------Za třetí: Organizátorem hlasování per rollam bylo představenstvo družstva, které je
zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Jiřím Petrákem, narozeným
16.6.1956, bytem Sušice, Sušice II., Volšovská 1100 a místopředsedou představenstva
panem Václavem Civínem, narozeným 29.5.1935, bytem Sušice, Sušice II., Lerchova
825, jejichž totožnost byla prokázána z platného úředního průkazu. ----------------------Za čtvrté: Organizátor prohlašuje, že návrh rozhodnutí per rollam byl zaslán všem
delegátům družstva způsobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským
právním jednáním, tzn. stanovami družstva a že uplynula lhůta pro doručení vyjádření
delegátů stanovená zákonem nebo určená zakladatelským právním jednáním.
Z celkového počtu 31 delegátů bylo doručeno všem 31 delegátům. Návrh rozhodnutí
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je obsažen v notářském zápise JUDr. Vlastimila Heřmana, notáře v Klatovech, č.j. NZ
121/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------Organizátor prohlašuje, že rozhodnutí per rollam bylo přijato 30 delegáty s 30 hlasy,
tedy 96,77 %, 1 delegát s 1 hlasem se nevyjádřil. Pro přijetí rozhodnutí byla nutná
nadpoloviční většina hlasů delegátů. -----------------------------------------------------------Za páté: Prohlášení organizátora o tom, že návrh rozhodnutí per rollam byl zaslán
všem delegátům, způsobem stanoveným zákonem a určeným zakladatelským právním
jednáním a že uplynula lhůta pro doručení vyjádření bylo doloženo předložením
potvrzení o osobním převzetí návrh všemi delegáty.-----------------------------------------Prohlášení organizátora o tom, že rozhodnutí per rollam bylo přijato, bylo doloženo
předložením vyjádření k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů per rollam o změně
stanov družstva, s úředně ověřeným podpisem delegáta. ----------------------------------Za šesté: Z celkového počtu 31 delegátů bylo doručeno 31 delegátům. Družstvu
bylo doručeno vyjádření od 30 delegátů, představujících 30 hlasů, z čehož 30 delegátů
představujících 30 hlasů bylo pro přijetí rozhodnutí a 1 delegát představující 1 hlas
vyjádření neodeslal. Toto bylo doloženo předložením vyjádření k návrhu rozhodnutí
shromáždění delegátů per rollam o změně stanov družstva, s úředně ověřeným
podpisem delegáta. Pro přijetí rozhodnutí byla nutná nadpoloviční většina hlasů
delegátů, tzn. 16 hlasů, přijato bylo počtem hlasů 30. Návrh byl tedy přijat. --------Za sedmé: Já, notář JUDr. Vlastimil Heřman, prohlašuji, že přijaté usnesení je v
souladu s právními předpisy a osvědčuji, že usnesení orgánu právnické osoby, o němž
jsem sepsal tento notářský zápis, bylo přijato a obsah usnesení je v souladu s právními
předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. -------------------------------------- O tom byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem, zastoupeným panem Ing.
Jiřím Petrákem, a panem Václavem Civínem přečten, od něj schválen a poté
vlastnoručně podepsán organizátorem a notářem, který připojuje otisk svého úředního
razítka. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Jiří Petrák v.r.
Václav Civín v.r.
JUDr. Vlastimil Heřman, v.r. notář
JUDr. Vlastimil Heřman,
notář v Klatovech L.S.
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----- Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne osmého července
roku dva tisíce dvacet jedna, se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr.
Vlastimila Heřmana, notáře v Klatovech, č.j. NZ 229/2021.---------------------------------
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