
Zápis a výsledky hlasování per rollam mimo zasedání shromáždění Společenství 

Vlastníků Vnoučkova č.p. 515-521, které se konalo od 22. 1. 2021 do 14. 2. 2021 

76% všech vlastníků zaslalo nebo předalo své hlasy. Nicméně v souladu se stanovami SV a hlasování 
per rollam se do celkových výsledků započítávají i hlasy vlastníků, kteří své hlasy nezaslali nebo 
neodevzdali (u nich platí, že nesoulasí). Do celkových výsledků se tedy započítávají hlasy všech 
vlastníků společenství. 

Mandátní komise: p. Petr Seredycz a p. Jiří Procházka 

Zápis výsledků hlasování: p. Miroslav Bada  

Za správnost a průběh hlasování ručí mandátní komise.  

Následují výsledky jednotlivých hlasování dle hlasovacího archu: 

1. Shromáždění schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2019. 

Souhlasí 69%, Nesouhlasí 28%, Zdrželo se 3% 

Výsledek: Účetní závěrka za rok 2019 byla schválena.   

 

2. Shromáždění schvaluje převod zisku za nebytové prostory za rok 2019 ve výši 
311 318,60 Kč do DZOI: 

Souhlasí 67%, Nesouhlasí 30%, Zdrželo se 3% 

Výsledek: Převod zisku za nebytové prostory za rok 2019 ve výši 311 318,60 Kč do DZOI byl schválen.   

 

3. Shromáždění schvaluje celkovou rekonstrukci střechy firmou Rottex ve výši 
2 089 172,80 Kč: 

Souhlasí 68%, Nesouhlasí 27%, Zdrželo se 5% 

Výsledek: Celková rekonstrukce střechy firmou Rottex ve výši 2 089 172,80 Kč byla schválena.   

 

4. Shromáždění schvaluje plán oprav a investic na rok 2021 (výměna dálkových 
měřičů tepla) ve výši 350 000,- Kč:  

Souhlasí 71%, Nesouhlasí 26%, Zdrželo se 3% 

Výsledek: Plán oprav a investic na rok 2021 (výměna dálkových měřičů tepla) ve výši 350 000,- Kč byl 
schválen.   



 

5. Shromáždění schvaluje navýšení příspěvku do DZOI o 100%: 

Souhlasí 43%, Nesouhlasí 50%, Zdrželo se 7% 

Výsledek: Navýšení příspěvku do DZOI o 100% nebylo schváleno.   

 

6. Shromáždění schvaluje výběr nové správní firmy OptimCare s.r.o.: 

Souhlasí 62%, Nesouhlasí 28%, Zdrželo se 10% 

Výsledek: Nová správní firma OprimCare s.r.o. byla schválena.   

 

Závěr: Všechny body, o kterých bylo hlasováno mimo zasedání shromáždění SV 
Vnoučkova, kromě navýšení příspěvku do DZOI byly schváleny. Příspěvek do 
DZOI zůstává ve stejné výši jako dosud. 

 

Zapsal: Miroslav Bada 


