ZÁPIS O VÝSLEDCÍCH ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ
MIMO ZASEDÁNÍ (TZV. HLASOVÁNÍ PER ROLLAM)
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10
Rozhodnutí shromáždění mimo zasedání (tzv. hlasování per rollam) navrhl: výbor SVJ
Návrh výboru na rozhodnutí shromáždění mimo zasedání byl vlastníkům rozeslán: 30.11.2021 a
to spolu s podklady k jednotlivým návrhům rozhodnutí.
Lhůta k doručení hlasovacího lístku SVJ je nejméně 20 pracovních dnů, prvním dnem lhůty je:
30.11.2021. Hlasování bylo ukončeno 23.12.2021.
Rozhodnutí shromáždění mimo zasedání (tzv. hlasování per rollam) se zúčastnilo 79% hlasů všech
vlastníků jednotek.

1.
2.
3.
4.

Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2022
Shromáždění bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za rok 2021
Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2022
Shromáždění schvaluje Odměny výboru SVJ a správce za rok 2021
- ve výši 120 000 Kč

Návrh rozhodnutí č.1: Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2022
Hlasování per rollam se účastní 79% hlasů všech vlastníků jednotek, k přijetí usnesení je
potřeba souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek.
PRO hlasovalo 76,8% hlasů všech vlastníků jednotek.
Přijaté rozhodnutí 1: Shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2022

Návrh rozhodnutí č.2: Shromáždění bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za rok 2021
Hlasování per rollam se účastní 79% hlasů všech vlastníků jednotek, k přijetí usnesení je
potřeba souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek.
PRO hlasovalo 76,8% hlasů všech vlastníků jednotek.
Přijaté rozhodnutí 2: Shromáždění vzalo na vědomí Zprávu o činnosti výboru za rok 2021

Návrh rozhodnutí č.3: Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2022
Hlasování per rollam se účastní 79% hlasů všech vlastníků jednotek, k přijetí usnesení je
potřeba souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek.
PRO hlasovalo 70,8% hlasů všech vlastníků jednotek.
Přijaté rozhodnutí 3: Shromáždění schválilo Plán oprav na rok 2022

Návrh rozhodnutí č.4: Shromáždění schvaluje Odměny výboru SVJ a správce za rok 2021 ve výši
120 000 Kč
Hlasování per rollam se účastní 76% hlasů všech vlastníků jednotek, k přijetí usnesení je
potřeba souhlasu většiny hlasů všech vlastníků jednotek.
PRO hlasovalo 71,6% hlasů všech vlastníků jednotek.
Přijaté rozhodnutí 4: Shromáždění schválilo odměny výboru SVJ za rok 2021 ve výši 120 000 Kč

ZA Výbor SVJ
Ing. Tamara Brzoňová

Simona Holanová
skrutátor a zapisovatel

Zápis byl vyhotoven dne 27.12.2021

Nedílnou součástí je: výsledková listina hlasování a Návrh výboru na rozhodnutí shromáždění mimo

zasedání
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PROTOKOL O HLASOVÁNÍ
na shromáždění SVJ konaném dne 23.12.2021
Otázky
Č. ot.

Znění otázky

1.

Bod č.1 Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a
rozpočet na rok 2022
Bod č.2 Shromáždění bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za
rok 2021
Bod č.3 Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2022 ( pověřuje
výbor SVJ zjištěním podmínek pro případné odpojení od rozvodu
centrálního zásobování teplem)
Bod č.4 Shromáždění schvaluje Odměny výboru SVJ a správce za
rok 2021 ve výši 120 000 Kč

2.
3.

4.

Společenství vlastníků Na Stezce 489, Praha 10

Schváleno

Potřebné kvórum

ANO

>50% všech

ANO

>50% všech

ANO

>50% všech

ANO

>50% všech
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Souhrnné informace (statistika)
Sch. Č. otázky

1.
2.
3.
4.

Pro z přítomných
Pro ze všech
97,3% (16283/16735)
76,8% (16283/21196)
97,3% (16283/16735)
76,8% (16283/21196)
89,7% (15013/16735)
70,8% (15013/21196)
94,2% (5059/5372)
71,6% (15177/21196)

Společenství vlastníků Na Stezce 489, Praha 10

Proti z přítomných
Proti ze všech
2,7% (452/16735)
2,1% (113/5299)
2,7% (452/16735)
2,1% (113/5299)
10,3% (1722/16735)
8,1% (123/1514)
5,8% (313/5372)
4,4% (939/21196)

Zdržel se z přítomných
Zdržel se ze všech
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)
0,0% (0)

Potřebné kvórum
Nepřítomný
>50% všech
21,0% (4461/21196)
>50% všech
21,0% (4461/21196)
>50% všech
21,0% (4461/21196)
>50% všech
24,0% (1270/5299)
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^WK>E^ds1s>^dE1<pE^dϰϴϵ͕WZ,ϭϬ
ǌĂƉƐĂŶĠǀƌĞũƐƚƎşŬƵƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşǀůĂƐƚŶşŬƽũĞĚŶŽƚĞŬ͕ǀĞĚĞŶĠŵDĢƐƚƐŬǉŵƐŽƵĚĞŵǀWƌĂǌĞƐƉŝƐŽǀĄǌŶĂēŬĂ
^ϵϱϬϲ͕ƐĞƐşĚůĞŵ͗EĂ^ƚĞǌĐĞϰϴϵ͕ϭϬϬϬϬWƌĂŚĂϭϬ͕/͗ϳϱϭϱϮϯϮϭ

sŚůĞĚĞŵ ŬĞ ƓƉĂƚŶĢ ĞƉŝĚĞŵŝĐŬĠ ƐŝƚƵĂĐŝ͕ ŽƉĂƚƎĞŶşŵ ƉƌŽƚŝ ƓşƎĞŶş ŬŽƌŽŶĂǀŝƌƵ Ă ǀǇĚĂŶǉŵ ĚŽƉŽƌƵēĞŶşŵ͕
ƌŽǌŚŽĚůǀǉďŽƌƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşŽŵŽǎŶŽƐƚŝǀǇƵǎŝƚşŚůĂƐŽǀĄŶşēůĞŶƽƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşĨŽƌŵŽƵƉĞƌƌŽůůĂŵ͕ǀƐŽƵůĂĚƵ
Ɛēů͘ϴƐƚĂŶŽǀƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀş͘

ZK,KKsE1WZZK>>D

WƌŽŚůĂƐŽǀĄŶşƉƌŽƐşŵĞƉƌŝŵĄƌŶĢǀǇƵǎŝũƚĞĞůĞŬƚƌŽŶŝĐŬŽƵĐĞƐƚƵƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵǁǁǁ͘ĚŽŵǇͲŽŶůŝŶĞ͘ĐǌƉŽ
ƉƎŝŚůĄƓĞŶşƉƎşƐƚƵƉŽǀǉŵŝƷĚĂũŝ͕ŬƚĞƌĠũƐƚĞŽďĚƌǎĞůŝŵŝŶƵůǉƌŽŬĂŬƚĞƌĄũƐŽƵƐƚĄůĞƉůĂƚŶĄ͘
,ůĂƐŽǀĄŶşŶĂůĞǌŶĞƚĞǀǌĄůŽǎĐĞͣŶŬĞƚǇ͞ŶĂůĞǀĠƐƚƌĂŶĢŽďƌĂǌŽǀŬǇ͕ƉŽĚƵǎŝǀĂƚĞůƐŬǉŵŵĞŶƵ͘,ůĂƐŽǀĂƚũĞ
ŶƵƚŶĠƉƌŽũĞĚŶŽƚůŝǀĠďŽĚǇ͕ƚĞĚǇ,ůĂƐŽǀĄŶşē͘ϭʹϰ͘WŽŽĚŚůĂƐŽǀĄŶşŬŽŶŬƌĠƚŶşŚŽďŽĚƵŝŚŶĞĚƚĂŬĠƵǀŝĚşƚĞ͕
ũĂŬŚůĂƐŽǀĂůŝŽƐƚĂƚŶşǀůĂƐƚŶşĐŝ͘
sƉƎşƉĂĚĢ͕  ǎĞ ƚŽ ƉƌŽ sĄƐ ŶĞŶş ŵŽǎŶĠ͕ ƉƌŽƐşŵ ƐǀĠ ŚůĂƐŽǀĄŶş ƵƐŬƵƚĞēŶĢƚĞ ĚŽ ƚŽŚŽƚŽ ĨŽƌŵƵůĄƎĞ ƉŽĚ
ũĞĚŶŽƚůŝǀĠďŽĚǇͲŬƎşǎŬĞŵŽǌŶĂēƚĞƉŽƵǌĞũĞĚŶƵŵŽǎŶŽƐƚ͕ũŝŶĂŬũĞsĂƓĞŚůĂƐŽǀĄŶşŶĞƉůĂƚŶĠ͊sƉƎşƉĂĚĢǀşĐĞ
ƐƉŽůƵǀůĂƐƚŶşŬƽ;ƚĂŬĠŵĂŶǎĞůƽͿŚůĂƐƵũĞƉŽƵǌĞǌǀŽůĞŶǉƐƉŽůĞēŶǉǌĄƐƚƵƉĐĞ͘


sǉďŽƌƉƎĞĚŬůĄĚĄƚşŵƚŽǀůĂƐƚŶşŬƽŵŬƉƎŝũĞƚşƚǇƚŽŶĂǀƌŚŽǀĂŶĄƵƐŶĞƐĞŶş͗

ϭ͘ ͣ^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐĐŚǀĂůƵũĞƷēĞƚŶşǌĄǀĢƌŬƵǌĂƌŽŬϮϬϮϬ͞ĂƌŽǌƉŽēĞƚŶĂƌŽŬϮϬϮϮ
ƷēĞƚŶşǌĄǀĢƌŬĂϮϬϮϬƐƌŽǌƉŽēƚĞŵŶĂƌŽŬϮϬϮϮũĞǀǇǀĢƓĞŶĂ͗
ͲŶĂǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşǁǁǁ͘ŶĂƐƚĞǌĐĞϲ͘Đǌ
ͲŶĂŶĄƐƚĢŶĐĞǀǉďŽƌƵ^s:
ͲŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚǁǁǁ͘ĚŽŵǇͲŽŶůŝŶĞ͘Đǌ

පƉƌŽ 

පƉƌŽƚŝͬǌĚƌǎşŵƐĞŚůĂƐŽǀĄŶş



Ϯ͘ ͣ^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşďĞƌĞŶĂǀĢĚŽŵşƉƌĄǀƵŽēŝŶŶŽƐƚŝǀǉďŽƌƵǌĂƌŽŬϮϬϮϭ
ǌƉƌĄǀĂŽēŝŶŶŽƐƚŝǀǉďŽƌƵũĞǀǇǀĢƓĞŶĂ͗
ͲŶĂǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşǁǁǁ͘ŶĂƐƚĞǌĐĞϲ͘Đǌ
ͲŶĂŶĄƐƚĢŶĐĞǀǉďŽƌƵ^s:
ͲŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚǁǁǁ͘ĚŽŵǇͲŽŶůŝŶĞ͘Đǌ

පƉƌŽ 

පƉƌŽƚŝͬǌĚƌǎşŵƐĞŚůĂƐŽǀĄŶş


ϯ͘ ^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐĐŚǀĂůƵũĞWůĄŶŽƉƌĂǀŶĂƌŽŬϮϬϮϮ
ƉŽĚƌŽďŶĢũŝƉůĄŶŽƉƌĂǀũĞǀǇǀĢƓĞŶ͗
ͲŶĂǁĞďŽǀǉĐŚƐƚƌĄŶŬĄĐŚƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀşǁǁǁ͘ŶĂƐƚĞǌĐĞϲ͘Đǌ
ͲŶĂƐƚƌĄŶŬĄĐŚǁǁǁ͘ĚŽŵǇͲŽŶůŝŶĞ͘Đǌ
ͲŶĂŶĄƐƚĢŶĐĞǀǉďŽƌƵ^s:

^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶş ƉŽǀĢƎƵũĞ ǀǉďŽƌ ^s: ǌũŝƓƚĢŶşŵ ƉŽĚŵşŶĞŬ ƉƌŽ ƉƎşƉĂĚŶĠ ŽĚƉŽũĞŶş ŽĚ ƌŽǌǀŽĚƵ
ĐĞŶƚƌĄůŶşŚŽǌĄƐŽďŽǀĄŶşƚĞƉůĞŵ

පƉƌŽ 

පƉƌŽƚŝͬǌĚƌǎşŵƐĞŚůĂƐŽǀĄŶş





ϰ͘ ͣ^ŚƌŽŵĄǎĚĢŶşƐĐŚǀĂůƵũĞKĚŵĢŶǇǀǉďŽƌƵ^s:ĂƐƉƌĄǀĐĞǌĂƌŽŬϮϬϮϭ
ͲǀĞǀǉƓŝϭϮϬϬϬϬ<ē
KĚŵĢŶǇũƐŽƵǀĞƐƚĞũŶĠǀǉƓŝũĂŬŽǀƉƎĞĚĐŚŽǌşĐŚůĞƚĞĐŚ͕ƚũ͘ĐĐĂϮ͘Ϯϵϭ<ēēŝƐƚĠŚŽŵĢƐşēŶĢƉƌŽēůĞŶĂ
ǀǉďŽƌƵ͘sŽĚŵĢŶĄĐŚũƐŽƵǌĂŚƌŶƵƚǇŝŶĄƐůĞĚƵũşĐşŶĄŬůĂĚǇ͗ǀǉĚĂũĞǌĂŽƉŽƚƎĞďĞŶşǀůĂƐƚŶşŚŽŵĂũĞƚŬƵ
ǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐǀǉŬŽŶĞŵĨƵŶŬĐĞ;ƉŽēşƚĂē͕ƚŝƐŬĄƌŶĂ͕ŵŽďŝůǀē͘ƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚƐůƵǎĞďĂŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕
ŶĄďǇƚĞŬ͕ŽƐǀĢƚůĞŶşĂƉŽĚ͘Ϳ

පƉƌŽ 

පƉƌŽƚŝͬǌĚƌǎşŵƐĞŚůĂƐŽǀĄŶş






ĂƚƵŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 



:ŵĠŶŽĂƉƎşũŵĞŶşǀůĂƐƚŶşŬĂďǇƚƵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘

şƐůŽďǇƚŽǀĠũĞĚŶŽƚŬǇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

WŽĚƉŝƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘









͊͊͊>ŚƽƚĂƉƌŽƉƎŝũĞƚşƵƐŶĞƐĞŶşũĞĚŽϮϯ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ;ƚũ͘ŵŝŶŝŵĄůŶşϮϬƉƌĂĐŽǀŶşĐŚĚŶşŽĚĞĚŶĞ
ǀŚŽǌĞŶşŶĄǀƌŚƵƵƐŶĞƐĞŶşĚŽsĂƓşƐĐŚƌĄŶŬǇ͕ēŝŽĚĞƐůĄŶşĞŵĂŝůƵͿ͘

sƉƎşƉĂĚĢ ǎĞ ŶĞǀǇƵǎŝũĞƚĞ ŵŽǎŶŽƐƚ ŚůĂƐŽǀĄŶş ƉƎĞƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǀĠ ƐƚƌĄŶŬǇ ǁǁǁ͘ĚŽŵǇͲŽŶůŝŶĞ͘Đǌ͕ ƚŽƚŽ
ƉŽĚĞƉƐĂŶĠƵƐŶĞƐĞŶşŵƽǎĞƚĞǀŚŽĚŝƚĚŽƐĐŚƌĄŶŬǇ^s:ŶĞďŽǌĂƐůĂƚŽďǇēĞũŶĢƉŽƓƚŽƵŶĂĂĚƌĞƐƵ^s:͘
WŽŬƵĚ ŶĞďƵĚĞƚĞ ǀƵǀĞĚĞŶĠ ůŚƽƚĢ ŚůĂƐŽǀĂƚ ƉƌŽƐƚƎĞĚŶŝĐƚǀşŵ ŝŶƚĞƌŶĞƚƵ͕  ŶĞďŽ ƵƐŶĞƐĞŶş ǀƚĠƚŽ ůŝƐƚŝŶŶĠ
ƉŽĚŽďĢŽĚsĄƐŶĞŽďĚƌǎşŵĞǀƵǀĞĚĞŶĠůŚƽƚĢ͕ŵĄƐĞǌĂƚŽ͕ǎĞũƐƚĞŶĞŚůĂƐŽǀĂůŝ͘

KǀǉƐůĞĚŬƵŚůĂƐŽǀĄŶşďƵĚĞƚĞŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶşďĞǌǌďǇƚĞēŶĠŚŽŽĚŬůĂĚƵƉŽƉƎŝũĞƚşēŝŶĞƉƎŝũĞƚşƵƐŶĞƐĞŶş͘
ĢŬƵũĞŵĞǌĂsĂƓŝƷēĂƐƚŶĂƚŽŵƚŽŚůĂƐŽǀĄŶş͊
sǉďŽƌƐƉŽůĞēĞŶƐƚǀş



