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V souladu s § 19 zákona č. 191/2020 Sb., v platném znění, ve spojení s § 1210 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem a platným zněním stanov společenství, statutární orgán (výbor) Společenství 

vlastníků domu Zakšínská č. p. 608, Praha 9, se sídlem Praha 9, Zakšínská 608/10, PSČ 190 00, IČ: 

02799928, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze v 
oddíle S, vložce 15377, navrhuje, aby vlastníci jednotek rozhodli o níže uvedených bodech a usneseních 

mimo zasedání shromáždění. Podmínky hlasování pro schválení níže navrhovaného se řídí § 1211 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a platným zněním stanov společenství. 

 

Veškeré podklady pro Vaše hlasování lze nalézt na www.zaksinska.cz v sekci „dokumenty“ nebo 
„novinky“. 

 

 

VÝBOR ZDVOŘILE APELUJE NA VŠECHNY VLASTNÍKY – ČLENY SPOLEČENSTVÍ, ABY TÍMTO VYNALOŽILI 
ALESPOŇ MINIMÁLNÍ ÚSILÍ A ČAS NA TOTO HLASOVÁNÍ O VELMI DŮLEŽITÝCH OTÁZKÁCH SPRÁVY 

DOMU.  

 
1.  Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 

 
Návrh usnesení:   
 

1) Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2019. 

 

2) Shromáždění schvaluje rozdělení výsledku hospodaření SVJ za rok 2019 v celkové výši – 2 361,17 Kč následovně: 

a) vykázaná ztráta ve výši – 2 361,17 Kč bude uhrazena z krátkodobé zálohy – provozních nákladů. 

 

3) Shromáždění schvaluje vyúčtování záloh za rok 2019. 

 

HLASOVÁNÍ: 
Křížkem označte jednu možnost, jinak je Vaše 

hlasování neplatné 

       

 

2. Schválení opravy podlahy garáže v 1PP a stropu v garáži 2PP a nákladů na tuto opravu 

 

Návrh usnesení: 
Shromáždění schvaluje opravu podlahy garáže v 1PP a stropu v garáži 2PP v rozsahu dle posudku ze dne 28.7.2020, 

a nákladem ve výši 39 100 Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: 

Křížkem označte jednu možnost, jinak je Vaše 

hlasování neplatné 

  
 

DŮLEŽITÉ INSTRUKCE: 

 V případě dotazů k jakémukoliv z uvedených bodů kontaktujte členy výboru. 

 Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do … … … (v souladu s ust. § 1211 NOZ) do schránky 
SVJ na adrese: Zakšínská 608/10 

PRO PROTI ZDRŽEL SE 

   

PRO PROTI ZDRŽEL SE 
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Vlastníci bydlící mimo dům nechť zašlou vyplněný a podepsaný formulář běžným dopisem (nedoporučeně) 

na doručovací adresu společenství: 

Společenství vlastníků domu Zakšínská č. p. 608 
              Zakšínská 608/10 

              190 00 Praha 9  

 
Výsledek písemného hlasování oznámí výbor způsobem, ve společenství obvyklým, tj. zejména vyvěšením 

na oznamovacích tabulích a webových stránkách společenství: www.zaksinska.cz . Za Vaše vyjádření Vám 
výbor společenství předem děkuje.  

 
Praha, dne  … … … 

 

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

Vlastník 

jméno a příjmení 
Datum a podpis 

Spoluvlastník 

jméno a příjmení 
Datum a podpis 

Spoluvlastnický 

podíl 
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