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Společenství vlastníků A 12, Taussigova 1152 - 1157, Praha 8, IČO: 28533836 

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ („per rollam“) 
 

Dle ust. § 1210 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu 
se stanovami Společenství vlastníků A 12, Taussigova 1152 - 1157, Praha 8 vyhlásil statutární orgán 
Společenství vlastníků A 12, Taussigova 1152 - 1157, Praha 8, IČO: 28533836, se sídlem 
Taussigova 1152, Praha 8, (dále jen „Společenství“) - předseda - Stavební bytové družstvo Praha 8, 
IČO: 00034550, hlasování per rollam. 
 
Hlasování per rollam bylo vyhlášeno dne 15. 10. 2020. Hlasovací protokoly byly předány všem vlastníkům 
do listovních schránek v místě bydliště, zaslány poštou nebo emailem. Hlasování bylo ukončeno 
15. 11. 2020. U odevzdaných hlasovacích protokolů byla ověřena jejich platnost, byly vyhodnoceny 
a hlasy sečteny. Sčítání hlasů bylo provedeno dle velikosti spoluvlastnických podílů jednotlivých vlastníků.  

Hlasovali vlastníci s celkovým počtem 77,07 % hlasů ze všech spoluvlastnických podílů, 

to znamená, že hlasování bylo platné. 

 

1. HLASOVÁNÍ  
Zpráva o hospodaření Společenství v roce 2019, schválení účetní závěrky, hospodářský 
výsledek a jeho vypořádání 
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a převedení hospodářského výsledku 
za rok 2019 ve výši 2.235,31 Kč do dlouhodobé zálohy (fondu oprav) Společenství.  

 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    77,07 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 22,93 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 
 
2. HLASOVÁNÍ  
Návrh výše záloh na správu domu a pozemku a služby spojené s bydlením na rok 2021  
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje navrženou výši záloh na rok 2021 ve stejné výši jako v roce 2020. 
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    77,07 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 22,93 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 

 
3. HLASOVÁNÍ  
Kandidát č. 1 do Kontrolní komise - RNDr. Helena Zlámalová 
 

Usnesení: 
Společenství schválilo navrženého kandidáta č. 1 do funkce člena kontrolní komise SVJ.  
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    75,92 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 24,08 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 
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4. HLASOVÁNÍ  
Kandidát č. 2 do Kontrolní komise - Ondřej Šindelář 
 

Usnesení: 
Společenství schválilo navrženého kandidáta č. 2 do funkce člena kontrolní komise SVJ.  
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    57,71 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 42,29 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení nebylo přijato. 

 
 

5. HLASOVÁNÍ  
Kandidát č. 3 do Kontrolní komise - Jindřich Kratěna 
 

Usnesení: 
Společenství schválilo navrženého kandidáta č. 3 do funkce člena kontrolní komise SVJ.  
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    63,35 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 36,65 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení nebylo přijato. 

 
 

6. HLASOVÁNÍ  
Kandidát č. 4 do Kontrolní komise - Ing. Václav Březina 
 

Usnesení: 
Společenství schválilo navrženého kandidáta č. 4 do funkce člena kontrolní komise SVJ.  
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    55,52 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 44,48 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Vzhledem k tomu, že potřebný počet spoluvlastnických podílů dle stanov Společenství čl. X 
odst. 9 tj. 75% ze všech spoluvlastnických podílů, získal při hlasování per rollam kandidát č. 1  
RNDr. Helena Zlámalová, byla zvolena dle čl. XIII odst. 4 stanov Společenství revizorem 
Společenství vlastníků A 12 Taussigova 1152 – 1157, Praha 8. 
 

 
 

7. HLASOVÁNÍ  
Odměny pro jednotlivé členy kontrolní komise  
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje navrženou výši odměn pro jednotlivé členy Kontrolní komise 
ve výši 2.500,- Kč hrubého/rok/člen. 
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    77,07 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 22,93 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 
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8. HLASOVÁNÍ  
Navržené zabezpečení společných prostor domu. 
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje navržené zabezpečení společných prostor domu v  celkových 
nákladech 2.650.000,- Kč. Na dodavatele bude provedeno výběrové řízení.  
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    68,10 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 31,90 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
9. HLASOVÁNÍ  
Plán oprav na rok 2021, popř. výhled do dalších let.  
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje navržený plán oprav, který  zahrnuje opravu venkovních 
kanalizačních poklopů, výměnu kanalizační přípojky v havarijním stavu před č.p. 1152, 
výměnu indikátorů na topení, vypracování projektové dokumentace na nové umístění 
kontejnerů a deratizaci v kolektoru. Navržené opravy budou realizovány dle finančních 
prostředků společenství. 
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    77,07 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 22,93 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
10. HLASOVÁNÍ  
Návrh odměn uklízečkám v době epidemiologických opatření v roce 2020. 
 

Usnesení: 
Společenství schvaluje navrženou mimořádnou odměnu paní Vitoňové a paní Farkašové 
pro rok 2020. 
 

Celkem hlasovali vlastníci s 77,07 % hlasů dle spoluvlastnických podílů 
Souhlas vyjádřilo:    69,40 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Nesouhlas vyjádřilo nebo nehlasovalo: 30,60 % ze všech spoluvlastnických podílů 
Usnesení bylo přijato. 
 

 
V Praze dne 30. 11. 2020 
 
Za Společenství 
 
 
 
…………………………………………… 
Miroslav Švarc „pp“ v. r. 
ředitel předsedy společenství 
 


