
 

 

Bytové družstvo Dubina II., IČ 259 60 717 
se sídlem Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ 250 70 

 
 

Představenstvo družstva dle čl. 19 odst. 2, odst. 3, čl. 20 odst. 1, odst. 2 Stanov za užití čl. 23 
odst. 1, čl. 19 odst. 13 Stanov v souladu s § 669 odst. 1 a § 664 odst. 1 zák. č 90/2012 Sb., o ob-
chodních korporacích, v platném znění, na základě ustanovení mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 31.8.2020, č.j. MZDR 20588/2020-15MIN/KAM vydává toto 
 

rozhodnutí: 
 
I. Pro účely svolání shromáždění delegátů formou dílčích schůzí se určuje pro volební obvody 

delegátů místa konání dílčích shromážděních delegátů a svolávající se tato dílčí shromáždění 
delegátů tak, že 

 
a) shromáždění delegátů za volební obvod č. 210, se koná v Aši, Hlavní 2832, přičemž se 

shromáždění svolává na den 21.10.2020 v 18:00,  
b) shromáždění delegátů za volební obvod č. 211, se koná v Bělé pod Bezdězem, Tyršova 

1309, přičemž se shromáždění svolává na den 23.10.2020 v 18:00,  
c) shromáždění delegátů za volební obvod č. 214, se koná v Benátkách nad Jizerou, Praž-

ská 709, přičemž se shromáždění svolává na den 25.10.2020 v 18:00,  
d) shromáždění delegátů za volební obvody č. 216, č. 217, č. 218, se koná v Českém 

Krumlově, Vyšenská 123, přičemž se shromáždění svolává na den 28.10.2020 v 18:00,  
e) shromáždění delegátů za volební obvod č. 219, se koná v Holicích, Lohnického 1132, 

přičemž se shromáždění svolává na den 30.10.2020 v 18:00,  
f) shromáždění delegátů za volební obvody č. 220, č. 221, č. 222, č. 223, se koná v 

Chlumci nad Cidlinou, Zámecká 797, přičemž se shromáždění svolává na den 
2.11.2020 v 18:00,  

g) shromáždění delegátů za volební obvod č. 224, se koná v Jihlavě, Za Poštou 481, při-
čemž se shromáždění svolává na den 5.11.2020 v 18:00,  

h) shromáždění delegátů za volební obvod č. 225, se koná v Lomnici nad Popelkou, Julia 
Fučíka 1355, přičemž se shromáždění svolává na den 7.11.2020 v 18:00,  

i) shromáždění delegátů za volební obvod č. 260, se koná v Moravské Třebové,  
Hřebečská 1553, přičemž se shromáždění svolává na den 9.11.2020 v 18:00,  

j) shromáždění delegátů za volební obvody č. 228, č. 229, č. 230, č. 231, se koná v  
Nymburce, Rákosové 2289, přičemž se shromáždění svolává na den 12.11.2020 v 
18:00,  

k) shromáždění delegátů za volební obvody č. 232, č. 233, č .234, č. 25, č. 236, se koná v 
Odolene Vodě, Nad Štolami 459, přičemž se shromáždění svolává na den 14.11.2020 
v 18:00,  

l) shromáždění delegátů za volební obvod č. 239, se koná v Písku, Za Pazdernou 2573, 
přičemž se shromáždění svolává na den 16.11.2020 v 18:00,  

m) shromáždění delegátů za volební obvod č. 240, se koná v Poděbradech, Čechova 1428, 
přičemž se shromáždění svolává na den 19.11.2020 v 18:00,  

n) shromáždění delegátů za volební obvod č. 241, se koná ve Svitavách, Větrná 859, při-
čemž se shromáždění svolává na den 21.11.2020 v 18:00,  

o) shromáždění delegátů za volební obvody č. 244, č. 245, se koná v Telči, Za Poštou 627, 
přičemž se shromáždění svolává na den 23.11.2020, v 18:00,  

p) shromáždění delegátů za volební obvod č. 246, se koná v Turnově, Máchova 2144, při-
čemž se shromáždění svolává na den 26.11.2020 v 18:00,  

q) shromáždění delegátů za volební obvody č. 247, č. 248, č. 249, č. 250, se koná v  
Tišnově, Dlouhá 1803, přičemž se shromáždění svolává na den 28.11.2020 v 18:00,  

r) shromáždění delegátů za volební obvody č. 251, č. 252, se koná ve Vamberku, Jůnova 
360, přičemž se shromáždění svolává na den 30.11.2020 v 18:00,  

 
 
 



 

 

II. Program všech dílčích shromážděních delegátů je vymezen v pozvánce, která je přílohou  č. 1 
tohoto rozhodnutí, a doplnění programu není ani postupem dle § 643 resp. § 690 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, v platném znění přípustné. 

 
III. Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech delegátů pří-

tomných na všech dílčích shromážděních delegátů.  
 
IV. Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích shro-

mážděních delegátů dohromady a bude zaznamenáno na jednotných hlasovacích listinách, je-
jichž vzor je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí.  

 
V. Jednání každého z dílčích shromáždění se vede v souladu s ustanoveními zákona upravujícími 

konání členské schůze a shromáždění delegátů.  
 
VI. Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení dílčích shromážděních delegátů budou zveřejněna 

do 15 dní ode dne konání posledního dílčího shromáždění delegátů, jak je označeno ve výroku 
I. písm. a), a to na dobu 60 dní.  

 
VII. Toto rozhodnutí je platné a účinné na dobu jednoho roku ode dne jeho vyvěšení na informační 

desce družstva.  
 
VIII. Předseda představenstva se pověřuje k provedení tohoto rozhodnutí.  
 
 
V Praze dne 29.9.2020 
 
 
předseda představenstva 
 
Ing. Jan Štaberňák 


