
Oznámení výsledku hlasování 

mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 

 

Společenství vlastníků Vrátenská 389, Praha  
se sídlem Vrátenská 389/4, Miškovice, 196 00 Praha 9 - Miškovice  
 (dále jen „společenství“) 
 
V souladu s ustanovením článku XII. stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku tímto výbor 
společenství oznamuje vlastníkům jednotek v domě Vrátenská 389/4, Miškovice, 196 00 Praha 9 - 
Miškovice výsledek hlasování, které se uskutečnilo mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek.  
 

Návrh usnesení ze dne 1.6.2021 vlastníkům předložil výbor společenství. 

 

Sčítání hlasů provedla dne 1.7.2021 Ing. Miloslava Ježková (zástupce správy Interma BYTY správa 
s.r.o.), kontrolu provedl výbor společenství. 

V rámci sčítání hlasů bylo zjištěno, že vyjádření k předloženým návrhům usnesení doručilo ve 
stanovené době 16 vlastníků jednotek (z celkových 17) a 1 vlastník své vyjádření nedoručil. Žádný 
z vlastníků nedoručil vyjádření po uplynutí stanovené doby. 

Součet všech spoluvlastnických podílů (hlasů) vlastníků jednotek v domě činí 17750/17750. Potřebná 
většina pro přijetí rozhodnutí se v případě hlasování mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 
počítá z celkového počtu hlasů všech vlastníků jednotek. Vlastníci, kteří své vyjádření nedoručili, jsou 
považováni za zdrživší se hlasování. Pro přijetí jednotlivých usnesení je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny hlasů všech vlastníků, tj. celkový podíl 8876/17750. 

Rozhodnutí bylo přijato dne 16.6.2021 (doručením vyjádření posledního z vlastníků v daném termínu) 
a vlastníci jednotek rozhodli o níže uvedených návrzích usnesení takto: 

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

SOUHLASILO: 17017/17750, tj. 95,87 % 
NESOUHLASILO: 0, tj. 0 % 
ZDRŽELO SE: 733/17750, tj. 4,13 % 
Návrh byl přijat. 

2) Schvaluje se výmalba prostoru vchodu a celého schodiště v maximální rozpočtové částce ve 

výši do 15 000 Kč včetně DPH.  

SOUHLASILO: 16470/17750, tj. 92,79 % 
NESOUHLASILO: 547/17750, tj. 3,08 % 
ZDRŽELO SE: 733/17750, tj. 4,13 % 
Návrh byl přijat. 

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). 

SOUHLASILO: 16470/17750, tj. 92,79 % 
NESOUHLASILO: 547/17750, tj. 3,08 % 
ZDRŽELO SE: 733/17750, tj. 4,13 % 
Návrh byl přijat. 

 



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.  

SOUHLASILO: 17017/17750, tj. 95,87 % 
NESOUHLASILO: 0, tj. 0 % 
ZDRŽELO SE: 733/17750, tj. 4,13 % 
Návrh byl přijat. 

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)  

SOUHLASILO: 13949/17750, tj. 78,59 % 
NESOUHLASILO: 547/17750, tj. 3,08 % 
ZDRŽELO SE: 3254/17750, tj. 18,33 % 
Návrh byl přijat. 

V Liberci dne 1.7.2021 

 

  
Ing. Miloslava Ježková 
zástupce správy Interma BYTY správa s.r.o. 
 

 

 
Jan Bíza 
za výbor společenství 
 



 


