
Návrh rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 
 
Společenství vlastníků Vrátenská 389, Praha  
se sídlem Vrátenská 389/4, Miškovice, 196 00 Praha 9 - Miškovice  

 (dále jen „společenství“) 

 
Předkladatel: Výbor společenství 

 

V souladu s ustanovením článku XII. stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku tímto navrhujeme, 

aby vlastníci jednotek rozhodli v níže uvedených záležitostech mimo zasedání shromáždění vlastníků 

jednotek. Jedná se o záležitosti, které jinak náleží do působnosti shromáždění.  

 
Návrh usnesení k jednotlivým bodům a podklady k návrhu Vám předkládáme v příloze. Zároveň je také 

naleznete na internetové adrese: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/praha/sv-vratenska-389/ a u 

předsedy výboru. 

 
 Usnesení je navrhováno k těmto bodům: 

1) Schválení účetní závěrky za rok 2020 a výroční zprávy o hospodaření společenství za rok 2020 – 
Příloha č.1;   

Odůvodnění návrhu usnesení: Jedná se o řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období a s ní 

související výroční zprávu o hospodaření. Tyto dokumenty schvaluje shromáždění každoročně. 

 

2) Odsouhlasení výmalby prostoru vchodu a celého schodiště v maximální rozpočtové částce ve výši 
do 15 000 Kč včetně DPH. 

Odůvodnění návrhu usnesení: Jedná se o výmalbu do výše horní hrany schránek světle šedou 

omyvatelnou barvou. Nad zmiňovanou výškou schránek by se vybílilo. Na úhradu faktury za výmalbu      

se použijí prostředky z fondu oprav.  

 

3) Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav ze současných 7 Kč/ m2 podlahové plochy měsíčně 

na 10 Kč/ m2 podlahové plochy měsíčně a to s platností od 1.7.2021. Příspěvek do fondu oprav se 
bude vybírat jak na bytové jednotky, tak na nebytovou jednotku č. 389/101 (garáž). 

Odůvodnění návrhu usnesení: Tato dlouhodobá záloha slouží na financování oprav většího rozsahu 

v budoucnu. Vzhledem k tomu, že dům stárne, zdá se nám příspěvek v původní výši nedostatečný. 

Jednotka č. 389/101 (garáž) do fondu oprav zatím nepřispívala, je nutno zálohovou platbu nastavit. 

V případě budoucí větší opravy by se musela částka (připadající na tuto jednotku – garáž) vybrat 

najednou ve vyúčtování.   

 

4) Schválení navýšení odměny pro domovníka z původní výše 1 000 Kč na 1 500 Kč za 1 měsíc 
odvedené práce a to s platností od 1.7.2021.  

Odůvodnění návrhu usnesení: Pan Jiří Křeček vykonává domovnické práce na základě Dohody o 

provedení práce, která je uzavírána vždy na kalendářní rok. Práci vykonává řádně a svědomitě. Dle 

našeho názoru není odměna za jeho práci adekvátní, proto navrhujeme navýšení na 1 500 Kč/ měsíc. 

 

5) Schválení vyplácení odměny za výkon funkce v orgánu společenství pro jednotlivé členy výboru a 

to měsíčně s účinností od 1.7.2021 takto:  

předseda výboru: hrubá odměna ve výši 1 863 Kč (po odvodech čistého 1 500 Kč)  

místopředseda výboru: hrubá odměna ve výši 621 Kč (po odvodech čistého 500 Kč)  

člen výboru: hrubá odměna ve výši 621 Kč (po odvodech čistého 500 Kč)  



Odůvodnění návrhu usnesení: Výbor se rozhodl o vyplácení odměn za svoji práci v orgánu společenství 

v předkládané výši. Paušální náhrady zůstanou zachovány. 

Informativní body: 

• Výsadba thují v prostoru u protihlukové stěny směrem k bytovému domu – odsouhlaseno na minulé 

schůzi. V současné době probíhá potvrzení objednávky a hledáme vhodný termín realizace. 

• Chceme Vás upozornit na nevhodné parkování vozů v zatáčce u popelnic, prostor je už takto velmi 

nepřehledný. Prosíme o dodržování. Jde o bezpečnost nás všech. 

• Proběhla kontrola střechy firmou Flo lokalizace netěsností, kde byly zjištěny drobné nedostatky. Na 

jejich odstranění se formou reklamace u pana Cahy pracuje. 

• Neodkládejte prosím bioodpad do hnědých popelnic v žádném typu sáčku nebo pytlíku. 
 

Pokyny pro hlasování:  

Hlasování provedete vyplněním přiloženého formuláře pro hlasování. U jednotlivých návrhů usnesení 

v něm křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování k danému bodu neplatné! 

V případě manželů či spoluvlastníků jednotky hlasuje pouze jimi zvolený společný zástupce (jde o pravidlo 

stanovené zákonem). V tomto případě přiložte k vyplněnému hlasovacímu formuláři podepsanou plnou 

moc pro společného zástupce. To neplatí, pokud jste plnou moc pro společného zástupce předložili 

společenství již dříve. 

Vyplňte, prosím, do přiloženého formuláře své osobní údaje a číslo jednotky, zaškrtněte Vámi 

zvolenou možnost a pod text návrhu usnesení doplňte datum podpisu a připojte svůj vlastnoruční 
podpis.  

Vyplněný a podepsaný formulář pro hlasování, případné zplnomocnění (vše v originále) zašlete buď poštou 

na adresu společenství, nebo v obálce vhoďte do schránky společenství v domě nebo osobně předejte do 

rukou předsedy výboru. 

Pokud formulář nedoručíte zpět nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl tento návrh usnesení doručen, 

neúčastníte se hlasování. 

K přijetí usnesení je v tomto případě nutná nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek, proto, 

prosím, věnujte hlasování pozornost a neopomeňte se vyjádřit. 

 

 

 
V Praze dne ............................ Za výbor společenství: 

 

 

 

  

 Jan Bíza, v.r.  

 předseda výboru 



Já, níže podepsaný(á) člen(ka) Společenství vlastníků Vrátenská 389, Praha, se sídlem Vrátenská 389/4, 

Miškovice, 196 00 Praha 9 - Miškovice  

(dále jen „společenství“) 

Jméno, příjmení: .................................................................................................................................. 

Datum narození: ...................................... 

Adresa bydliště: ................................................................................................................................... 

jako vlastník jednotky č. 389/...............  

se v rámci rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek v souladu s ustanovením článku XII. 

stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku vyjadřuji k následujícímu návrhu usnesení takto:  

1) Schvaluje se účetní závěrka za rok 2020 a výroční zpráva o hospodaření společenství za rok 2020 

      □ souhlasím □ nesouhlasím □ zdržuji se hlasování 

2) Schvaluje se provedení výmalby prostoru vchodu a celého schodiště v maximální rozpočtové 
částce ve výši do 15 000 Kč včetně DPH 

      □ souhlasím □ nesouhlasím □ zdržuji se hlasování 

3) Schvaluje se navýšení příspěvku do fondu oprav ze současných 7 Kč/ m2 podlahové plochy 
měsíčně na 10 Kč/ m2 podlahové plochy měsíčně a to s platností od 1.7.2021. Příspěvek do fondu 
oprav se bude vybírat jak na bytové jednotky, tak na nebytovou jednotku č. 389/101 (garáž). 

      □ souhlasím □ nesouhlasím □ zdržuji se hlasování 

4) Schvaluje se navýšení odměny pro domovníka z původní výše 1 000 Kč na 1 500 Kč za 1 měsíc 
odvedené práce a to s platností od 1.7.2021.  

      □ souhlasím    □ nesouhlasím    □ zdržuji se hlasování 

5) Schvaluje se vyplácení odměny za výkon funkce v orgánu společenství pro jednotlivé členy 
výboru a to měsíčně s účinností od 1.7.2021 takto:  

předseda výboru: hrubá odměna ve výši 1 863 Kč (po odvodech čistého 1 500 Kč)  

místopředseda výboru: hrubá odměna ve výši 621 Kč (po odvodech čistého 500 Kč)  

člen výboru: hrubá odměna ve výši 621 Kč (po odvodech čistého 500 Kč)  

      □ souhlasím    □ nesouhlasím    □ zdržuji se hlasování 

 

 

Datum podpisu: .........................   ......................................................... 

       Podpis vlastníka jednotky 

 

Vyjádření vlastníka jednotky převzal výbor dne: ....................... 

   ...................................................... 

     Podpis pověřeného člena výboru 


