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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 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 

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. 

 

 Celkem spoluvlastnických podílů  hlasů 100,00 %

 Přítomno hlasů 73,18 %

 Nepřítomno hlasů 26,82 %

Hlasování

20.12.2017 Počet % Počet % Počet % Počet %

 z přítomných 6 176 0,34 76 549 4,16 1 758 945 95,51 0 0,00

 ze všech x 0,25 x 3,04 x 69,89 x 0,00

Společenství vlastníků jednotek Hlivická

2 516 639

1 841 670

674 969

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

PROTI ZDRŽEL SE PRO NEHLASOVALO

 

ZÁVĚR: 

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

Společenství vlastníků jednotek Hlivická byla schválena účetní závěrka za rok 2016 a 

vypořádání výsledku hospodaření. Bylo dosaženo souhlasu 69,89% ze všech 

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

spoluvlastnických podílů vlastníků. 

Za předsedu společenství Bytové družstvo Hlivická: 

Mgr. Michal Janovský v.r.    Jaroslava Vorlová v.r. 

předseda představenstva BD Hlivická   místopředsedkyně představenstva BD Hlivická 

 

 

V Praze dne 21. 12. 2017 


