
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. Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a rozpočet na rok 2022 

2. Shromáždění bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za rok 2021 

3. Shromáždění schvaluje Plán oprav na  rok 2022 

4. 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  



PROTOKOL O HLASOVÁNÍ

na shromáždění SVJ konaném dne 23.12.2021
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Otázky

Potřebné kvórumČ. ot. Znění otázky Schváleno

1. Bod č.1 Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a  
rozpočet na rok 2022

>50% všechANO

2. Bod č.2 Shromáždění bere na vědomí Zprávu o činnosti výboru za  
rok 2021

>50% všechANO

3. Bod č.3 Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2022 ( pověřuje  
výbor SVJ zjištěním podmínek pro případné odpojení od rozvodu  
centrálního zásobování teplem)

>50% všechANO

4. Bod č.4 Shromáždění schvaluje Odměny výboru SVJ a správce za  
rok 2021  ve výši 120 000 Kč

>50% všechANO
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Souhrnné informace (statistika)

Pro ze všech Proti ze všech Zdržel se ze všech Nepřítomný

Potřebné kvórum
Sch. Č. otázky

Pro z přítomných Proti z přítomných Zdržel se z přítomných

1.
97,3% (16283/16735) 2,7% (452/16735) 0,0% (0)

76,8% (16283/21196) 2,1% (113/5299) 0,0% (0)

>50% všech

21,0% (4461/21196)

2.
97,3% (16283/16735) 2,7% (452/16735) 0,0% (0)

76,8% (16283/21196) 2,1% (113/5299) 0,0% (0)

>50% všech

21,0% (4461/21196)

3.
89,7% (15013/16735) 10,3% (1722/16735) 0,0% (0)

70,8% (15013/21196) 8,1% (123/1514) 0,0% (0)

>50% všech

21,0% (4461/21196)

4.
94,2% (5059/5372) 5,8% (313/5372) 0,0% (0)

71,6% (15177/21196) 4,4% (939/21196) 0,0% (0)

>50% všech

24,0% (1270/5299)
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