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Výzva k rozhodnutí mimo zasedání shromáždění delegátů SBD Šumperk

(jednání „per rollam“)

Šumperk 11. 5. 2021

Vážené delegátky, vážení delegáti,

s ohledem na opatření k potlačení epidemie koronaviru SARS Cov-2 rozhodlo představenstvo
SBD Šumperk na svém jednání dne 11. 5. 2021 usnesením č. 54/2021 o nahrazení standardního
prezenčního průběhu shromáždění delegátů jednáním mimo zasedání („per rollam“).

Současně  s touto  výzvou  budou  na  Vámi  uvedenou  e-mailovou  adresu  zaslány  následující
materiály:

 Rozvaha ke 31. 12. 2020 a výkaz zisku a ztráty ke 31. 12. 2020
 Zpráva představenstva o činnosti družstva za období od 23. 6. 2020 do 31. 5. 2021
 Zpráva kontrolní komise o činnosti za období od 23. 6. 2020 do 31. 5. 2021
 Návrh na usnesení shromáždění delegátů konané mimo zasedání dne 31. 5. 2021
 Záznam o hlasování delegáta na shromáždění delegátů dne 31. 5. 2021

Obracíme  se  na  Vás,  jako  na  delegáty  shromáždění  delegátů  SBD Šumperk,  abyste  svoje
stanovisko  k přiloženému  návrhu  na  usnesení  shromáždění  delegátů,  které  se  bude   konat
mimo zasedání dne 31. 5. 2021, vyjádřili hlasováním (tj. zakroužkováním volby PRO nebo
PROTI nebo ZDRŽEL SE) na záznamu o hlasování delegáta.

Do „Záznamu o hlasování delegáta na shromáždění delegátů dne 31. 5. 2021“, který je přílohou
této  výzvy,  dále  doplňte  své  identifikační  údaje  (jméno,  příjmení,  titul),  uveďte  datum
hlasování a připojte svůj podpis. Pokud máte možnost, dokument naskenujte a odešlete jako
přílohu ze stejné e-mailové adresy, na kterou Vám byly zaslány výše uvedené materiály, na
adresu sekretariat@sbdsumperk.cz  nejpozději do 31. 5. 2021 (včetně). Nemáte-li možnost
skenování, doručte,  prosím, vyplněný „Záznam o hlasování“ ve stejném termínu  osobně na
SBD Šumperk. 

Upozorňujeme,  že  na  „Záznamy  o  hlasování  delegáta“  doručené  po  výše  uvedeném
termínu nebude brán zřetel !!! 

Pro potřeby vyhotovení zápisu ze shromáždění delegátů a vyhodnocení „Záznamů o hlasování
delegáta na shromáždění delegátů dne 31. 5. 2021“ rozhodlo představenstvo takto:

Vyhotovitelé zápisu:  Ing. Jaromír Sojka, Ph.D.,  Bc. Radka Franková  
Ověřovatelé zápisu: Petr Vintrlík, Josef Daniel
Skrutátoři:  Ing. Bohumil Dvořák, CSc., Oldřich Hájek

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech zvolených delegátů na shromáždění delegátů dne
31. 5. 2021. 

Předseda  představenstva  oznámí  bez  zbytečného  odkladu  všem  zvoleným  delegátům
v elektronické formě výsledky hlasování a přijaté usnesení.

Ing. Jaromír Sojka, Ph.D. v. r.                                                   Ing. Bohumil Dvořák, CSc. v. r.  
předseda představenstva                                                          místopředseda představenstva     
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