NÁVRH NA ROZHODNUTÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Výbor společenství Vám tímto v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací a v souladu s
ustanoveními § 18 a 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, navrhuje, abyste rozhodli v níže uvedených záležitostech
písemnou formou mimo zasedání shromáždění (per rollam).
Zdvořile Vás žádáme o vyplnění (včetně úvodní identifikace jménem a číslem jednotky),
dataci a podpis návrhu na rozhodnutí a jeho doručení společenství. U jednotlivých bodů je
třeba srozumitelně označit Vaše vyjádření (např. přeškrtnutím nevyhovující varianty nebo
zakroužkováním vyhovující varianty). Další potřebné informace a pokyny naleznete v textu.
V Praze dne 10.5.2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a Příjmení vlastníka/spoluvlastníků jednotky:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Byt číslo: ………
1)

Úplné znění návrhu rozhodnutí č. 1 - Schválení účetní závěrku a hospodaření v roce
2020:
Shromáždění schvaluje účetní závěrku a hospodaření v roce 2020.
s návrhem rozhodnutí č. 1

2)

SOUHLASÍM(E)

/

NESOUHLASÍM(E) *)

Úplné znění návrhu rozhodnutí č. 2: Malba společných částí domu (chodeb, schodišť) v
1. PP a 1. NP, vč. schodiště do 2. NP:
Shromáždění schvaluje malbu společných částí domu (chodeb, schodišť) v 1. PP a
1. NP včetně schodiště do 2. NP za cenu 53 242,70 Kč s DPH.
s návrhem rozhodnutí č. 2

SOUHLASÍM(E)
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/

NESOUHLASÍM(E) *)

3)

Úplné znění návrhu rozhodnutí č. 3 - Nátěr nájezdu u vchodu od tenisových kurtů:
Shromáždění schvaluje nátěr nájezdu u vchodu od tenisových kurtů za cenu
25 611,08 Kč s DPH.
s návrhem rozhodnutí č. 3

SOUHLASÍM(E)

/

NESOUHLASÍM(E) *)

V Praze dne ……………….2021.

…………………………………………………………………………………………
podpis/y vlastníka / spoluvlastníků jednotky
Podklady pro posouzení návrhů na rozhodnutí jsou vlastníkům jednotek zpřístupněny na
webových stránkách společenství www.svj305.cz v sekci Aktuality a rovněž jsou vyvěšeny na
vývěsce domu.
K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a
roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu
rozhodnutí.

Lhůta pro vyjádření vlastníka jednotky končí dne. 31. května tr.
V uvedené lhůtě musí být vyjádření vlastníka jednotky buď:
• doručeno do schránky SVJ č. 85 na adrese sídla společenství nebo
• zasláno naskenované s podpisem na e-mail společenství svj305@seznam.cz.
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