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VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ SROMÁŽDĚNÍ 

členů Společenství vlastníků jednotek Hlivická 

 

Statutární orgán Společenství vlastníků jednotek Hlivická, se sídlem Hlivická 424/8, 181  00 Praha 8 

- Bohnice, IČ 242 54 410, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským 

soudem v Praze v oddíle S, vložce 13930, navrhl v souladu s ust. § 1210 odst. 1 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, aby vlastníci jednotek rozhodli o níže uvedených návrzích a 

usneseních mimo zasedání shromáždění. A to vzhledem ke skutečnosti, že řádně svolané zasedání 

shromáždění konané dne 1. 6. 2016  nebylo usnášeníschopné. Níže uvedené body byly řádně zařazeny 

do programu zasedání a projednány s přítomnými členy shromáždění. Podmínky hlasování pro 

schválení níže navrhovaného se řídí ust. § 1211 a násl. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem a platným zněním stanov společenství. 

Níže je uvedeno vyhodnocení hlasování jednotlivých bodů:  

1. Změna stanov společenství (uvedení do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

Návrh usnesení: 

„Shromáždění schvaluje změnu stanov společenství  v předloženém znění.  Úplné znění stanov bude 

založeno do sbírky listin společenství.“ 

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 12 491 0,63 96 233 4,87 1 854 486 93,83 13 252 0,67

 ze všech x 0,50 x 3,82 x 73,69 x 0,53

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 1 Schválení změny stanov společenství

 

ZÁVĚR: 

 

Po součtu hlasů získaných v rámci rozhodování mimo zasedání písemnou formou členů 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická byla schválena změna stanov společenství 

v předloženém znění. Bylo dosaženo souhlasu 73,69% ze všech spoluvlastnických podílů, 

přičemž k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina všech spoluvlastnických podílů 

vlastníků. 
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2.  Schválení účetní závěrky za rok 2015 a vypořádání výsledku hospodaření 

Návrh usnesení: 

„Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2015.  
Shromáždění schvaluje převést vytvořený zisk za rok 2015 ve výši 573,00 Kč ve prospěch rezervního 
fondu společenství. 
Shromáždění vlastníků zmocňuje výbor společenství k použití Rezervního fondu k úhradě nákladů 
souvisejících se správou domu.“ 

 

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 7 239 0,37 71 965 3,64 1 897 258 95,99 0 0,00

 ze všech x 0,29 x 2,86 x 75,39 x 0,00

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 2 Schválení účetní závěrky za rok 2015 a vypořádání výsledku hospodaření

 

ZÁVĚR: 

 

Po součtu hlasů získaných v rámci rozhodování mimo zasedání písemnou formou členů 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická byla schválena účetní závěrka za rok 2015 a 

vypořádání výsledku hospodaření. Bylo dosaženo souhlasu 75,39% ze všech 

spoluvlastnických podílů, přičemž k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina všech 

spoluvlastnických podílů vlastníků. 

 

3. Schválení způsobu financování významných oprav na společných částech domu (zateplení 

pláště domu, oprava výtahů) 

Návrh usnesení: 

1. Schválení přijetí zápůjčky od Bytového družstva HLIVICKÁ (dále jen „BDH“) 

1.1. Shromáždění schvaluje uzavření smlouvy o zápůjčce mezi společenstvím a BDH za 
následujících podmínek: 

1.1.1. Zápůjčku lze použít výhradně k zajištění zateplení východní stěny domu a k opravám 
7 výtahů v domě, dále jen „opravy“.  

1.1.2. Celková výše zápůjčky nepřesáhne 14.000.000 Kč. 

1.1.3. Úročení zápůjčky nepřesáhne 0,5 % p. a. 

1.1.4. Doba splacení zápůjčky nepřesáhne 7 let, přičemž splácení zápůjčky může být 
sjednáno jako nerovnoměrné v jednotlivých letech splácení zápůjčky. 
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1.1.5. Smlouva o zápůjčce nebude uzavřena, pokud na příští schůzi shromáždění vlastníků 
bude přijato usnesení ve smyslu bodu 2.1.2. 

2. Schválení zmocnění statutárního orgánu společenství k jednání za účelem získání úvěru 

2.1. Shromáždění schvaluje, aby statutární orgán společenství jednal s bankovními domy za 
účelem dosažení nejvýhodnějších podmínek v případě přijetí úvěru na zajištění oprav za 
následujících podmínek: 

2.1.1. Projednání podmínek přijetí úvěru ve výši 12.000.000 Kč v případě, že banka bude 
v době splácení úvěru souhlasit s uzavřením smlouvy o zápůjčce ve smyslu bodu 2. 

2.1.2. Projednání podmínek přijetí úvěru ve výši 26.000.000 Kč v případě, že banka nebude 
v době splácení úvěru souhlasit s uzavřením smlouvy o zápůjčce ve smyslu bodu 2. 

3. Předložení návrhu financování oprav 

3.1. Shromáždění ukládá statutárnímu orgánu společenství, aby na příští schůzi shromáždění 
vlastníků jednotek předložil návrh na schválení: 

3.1.1. Plánu finančního zajištění předmětných oprav s využitím volných finančních 
prostředků společenství, zápůjčky od BDH a úvěru od banky.   

3.1.2. Podmínky financování části oprav ve smyslu bodu 3. s uvedením základních informací 
o úvěru, tj. jeho celkové výši, době splatnosti, výši úroku, fixaci období, podmínek 
předčasného splacení, zajištění úvěru (pokud bude bankou požadováno) a názvu 
banky poskytující úvěr.  

Předložení výše uvedených návrhů ke schválení je podmíněno předchozím schválením 

celkové výše a rozsahu předmětných oprav. 

 

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 162 271 8,21 209 636 10,61 1 573 149 79,59 31 406 1,59

 ze všech x 6,45 x 8,33 x 62,51 x 1,25

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 3 Schválení způsobu financování významných oprav na společných částech

 

ZÁVĚR: 

 

Po součtu hlasů získaných v rámci rozhodování mimo zasedání písemnou formou členů 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická byla schválena účetní závěrka za rok 2015 a 

vypořádání výsledku hospodaření. Bylo dosaženo souhlasu 75,39% ze všech 

spoluvlastnických podílů, přičemž k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina všech 

spoluvlastnických podílů vlastníků. 
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4. Volba statutárního orgánu společenství 

Návrh usnesení: 

„Shromáždění volí Bytové družstvo Hlivická, IČ: 256 29 701, se sídlem Praha 8 – Bohnice, Hlivická 424, 

PSČ 181 00 předsedou společenství Společenství vlastníků jednotek Hlivická.“ 

 

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 29 142 1,47 173 800 8,79 1 763 039 89,20 10 481 0,53

 ze všech x 1,16 x 6,91 x 70,06 x 0,42

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 4 Volba statutárního orgánu společenství

 

 

ZÁVĚR: 

 

Po součtu hlasů získaných v rámci rozhodování mimo zasedání písemnou formou členů 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická bylo schváleno Bytové družstvo Hlivická, IČ: 

256 29 701, se sídlem Praha 8 – Bohnice, Hlivická 424, PSČ 181 00 předsedou 

společenství. Bylo dosaženo souhlasu 70,06% ze všech spoluvlastnických podílů, přičemž 

k přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina všech spoluvlastnických podílů vlastníků. 

 

5. Volba kontrolní komise společenství 

Návrh usnesení: 

Shromáždění schvaluje členem kontrolního orgánu Společenství vlastníků jednotek Hlivická  tyto 

kandidáty: 
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Zuzana ČERNÁ    

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 50 859 2,57 173 648 8,79 1 627 007 82,32 124 948 6,32

 ze všech x 2,02 x 6,90 x 64,65 x 4,96

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 5 Volba člena kontrolní komise - Zuzana ČERNÁ

 

Paní Zuzana Černá splnila potřebné kvórum pro zvolení členkou kontrolní komise 

společenství, kdy získala 64,65% ze všech spoluvlastnických podílů. Pro zvolení bylo 

třeba nadpoloviční většina všech spoluvlastnických podílů vlastníků. 

 

Miroslav DUŠEK   

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 37 625 1,90 147 223 7,45 1 683 883 85,20 107 731 5,45

 ze všech x 1,50 x 5,85 x 66,91 x 4,28

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 6 Volba člena kontrolní komise - Miroslav DUŠEK
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Pan Miroslav Dušek splnil potřebné kvórum pro zvolení členem kontrolní komise 

společenství, kdy získal 66,91% ze všech spoluvlastnických podílů. Pro zvolení bylo 

třeba nadpoloviční většina všech spoluvlastnických podílů vlastníků. 

 

Michal HADRAVA   

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 78,54 %

 Nepřítomno hlasů 21,46 %

Hlasování

19.6.2016 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 35 132 1,78 203 651 10,30 1 618 954 81,91 118 725 6,01

 ze všech x 1,40 x 8,09 x 64,33 x 4,72

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

Společenství vlastníků jednotek Hlivická - per rollam

2 516 639

1 976 462

540 177

  Hlasování č. 7 Volba člena kontrolní komise - Michal Hadrava

 

ZÁVĚR: 

 

Po součtu hlasů získaných v rámci rozhodování mimo zasedání písemnou formou členů 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická byla zvolena kontrolní komise společenství ve 

složení Zuzana Černá, Miroslav Dušek a Michal Hadrava.  

 

 

Za předsedu společenství Bytové družstvo Hlivická: 

 

Mgr. Michal Janovský v.r.    JUDr. František Hak v.r. 

předseda představenstva BD Hlivická   místopředseda představenstva BD Hlivická 

 

 

 

V Praze dne 20. 6. 2016 


