
SOUHLAS VLASTNÍKA JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ 

SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam) 

1 

 

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 2. 11. 2017, nebylo 

usnášeníschopné. Níže uvedený bod byl řádně zařazen do programu zasedání a projednán 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. 

1.  Schválení účetní závěrky za rok 2016 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 

Účetní  závěrka  společenství byla zveřejněna před neusnášeníschopném zasedání shromáždění dne 2. 11. 2017 

na webové stránce www.hlivicka.cz. Veškeré podklady jsou dále k dispozici u účetní společenství vlastníků paní 

Jolany Vosykové.  

Návrh usnesení: 

Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2016. 
Shromáždění vlastníků schvaluje vypořádat ztrátu za rok 2016 ve výši 616,06 Kč z Rezervního fondu 
společenství. 
 

HLASOVÁNÍ: 

Křížkem označte jednu možnost, jinak je 
Vaše hlasování neplatné 

   

Podpisem na této listině potvrzuje vlastník své vyjádření k výše uvedeným usnesením. 
 

Vlastník 
jméno a příjmení 

Datum a 
podpis 

Spoluvlastník 
jméno a příjmení 

Datum a 
podpis 

Spoluvlastnický 
podíl 

 
 

  
 

  
 

 

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE: 

 V případě dotazů k jakémukoliv z uvedených bodů kontaktujte členy představenstva BD Hlivická. 
 Podpis na formuláři nemusí být notářsky ověřen. 
 Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 20. 12. 2017 včetně (v souladu s ust. §1211 NOZ do schránky 

SVJ na adrese: Hlivická 242, Praha 8 
 Vlastníci bydlící mimo dům nechť zašlou vyplněný a podepsaný formulář na doručovací adresu společenství: 

Společenství vlastníků jednotek Hlivická, Hlivická 424, 181 00 Praha 8 - Bohnice 
 
Výsledek písemného hlasování oznámí předseda společenství způsobem ve společenství obvyklým, tj. zejména 
vyvěšením na oznamovacích tabulích a webových stránkách společenství 

 
VELMI VÁS PROSÍME O SPOLUPRÁCI – BEZ VAŠÍ SOUČINNOSTI BUDOU MARNĚ 
VYNALOŽENY NÁKLADY NA TUTO HLASOVACÍ AKCI. 

 
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 28.11.2017 

PRO PROTI ZDRŽEL SE 

   

http://www.hlivicka.cz/

