
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – BYTOVÉ DRUŽSTVO: 
 

Hlasování k bodu č. 1 - „Členská schůze družstva schvaluje Účetní závěrku družstva za r. 2019“ 

Výsledky hlasování: 
celkem předáno členům BD            79 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno   48 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno platných  48 ks hlasovacích lístků 
pro předložený návrh   48 hlasů 
proti předloženému návrhu  31 hlasů (hlasy členů BD, kteří neodevzdali hlasovací 

lístek) 

Hlasování k bodu č. 2 - „Členská schůze družstva souhlasí se schválením Účetní závěrky SVD za 
r. 2019“ 

Výsledky hlasování: 
celkem předáno členům BD            79 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno   48 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno platných  48 ks hlasovacích lístků 
pro předložený návrh   48 hlasů 
proti předloženému návrhu  31 hlasů (hlasy členů BD, kteří neodevzdali hlasovací 

lístek) 
 

Zástupce BD je výsledkem hlasování v BD vázán při schvalování Účetní závěrky SVD za r. 2019“ 
na jednání shromáždění SVD. 

Hlasování k bodu č. 3 -  „Členská schůze družstva schvaluje „Podmínky pro výběrová řízení na 
prodej volných družstevních podílů k družstevním bytům č. 303/47 a 303/71 v domě č.p. 303/4, 
který je umístěn na pozemku p.č . 209/3, vše katastrální území Horní Měcholupy, obec Praha, vše 
zapsáno na Katastrálním úřadě pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro kat. 
území  Horní Měcholupy a LV č. 2876“ 

Výsledky hlasování: 
celkem předáno členům BD            79 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno   48 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno platných  48 ks hlasovacích lístků 
pro předložený návrh   46 hlasů 
proti předloženému návrhu  33 hlasů (31 hlasů členů BD, kteří neodevzdali 

hlasovací lístek + 2 odevzdané hlasy proti 
předloženému návrhu)       

 
 

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ – SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ: 
 

Hlasování k bodu č. 1 – „schválení účetní závěrky SVD za r. 2019.“ 

 
Výsledky hlasování: 

celkem předáno vlastníkům jednotek    48 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno    32 ks hlasovacích lístků 
celkem odevzdáno platných   30 ks hlasovacích lístků 
pro předložený návrh    30 hlasů 
proti předloženému návrhu   18 hlasů (hlasy, kteří neodevzdali hlasovací lístek) 
 
Výsledek po přepočtu na podíly je PRO – 80,74 %, PROTI 19,26%. 

 


