
KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM

Tyto  hlasovací  lístky  byly  rozdány  do  schránek,  případně  zaslány  na  e-mail  dne  20.11.2020.  Lhůta  na
odevzdání řádně  vyplněných  hlasovacích  lístků  do  schránky  SVJ  nebo  e-mailem  na   svj-
machkova1645@seznam.cz  je 15 dní, tzn. do 5.12.2020 24:00 hod.

Hlasovací lístek je platný pouze pokud je řádně podepsán.

- Jestliže mají manželé jednotku ve společném jmění manželů je nezbytné, aby hlasovací lístek  k per
rollam podepsali oba

- Jestliže má jednotku ve spoluvlastnictví více osob je nezbytné, aby hlasovací  lístek k per rollam
podepsali všichni vlastníci

Podklady  k hlasování  najdete  na  www.machkova1645.cz v sekci  Hlasování  per  rollam 2020 nebo Vám
budou  zaslány  po  vyžádání  na  e-mailu  svj-machkova1645@seznam.cz,  popřípadě  jsou  k nahlédnutí
ve společenské místnosti SVJ v suterénu domu po předchozí domluvě.

BODY K HLASOVÁNÍ:

(hodící se zakroužkujte, nehodící se škrtněte)

1. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2019.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s účetní závěrkou za rok 2019.

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

2. Odsouhlasení investice do úprav a výmalby povrchu stěn ve společných částech domu - schodiště a
přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do úprav a výmalby povrchu stěn
ve společných částech domu - schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do
7. patra a schodiště a přístup ke střeše v maximální  výši 250.000,-  Kč vč.  DPH, podle cenové
nabídky firmy AAMAL, Tomáš Kukla, IČ 081 00 802 

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

3. Odsouhlasení investice do výměny podlahové krytiny ve společných částech domu - schodiště a
přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7. patra a schodiště a přístup ke střeše.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do výměny podlahové krytiny ve
společných částech domu - schodiště a přístup do suterénu, chodby a schodiště od přízemí do 7.
patra a schodiště a přístup ke střeše v maximální výši 421.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky
firmy Podlahy Bím, IČ 753 20 096

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování



4. Odsouhlasení investice do výměny madel schodišťového zábradlí domu.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s investicí do výměny madel schodišťového
zábradlí domu v maximální výši 40.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy Josef Šeřínek, IČ
485 43 969.

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

5. Odsouhlasení investice do úprav skříní slaboproudých rozvodů.
Usnesení: Shromáždění  SVJ Machkova 1645 souhlasí  s investicí  do úprav skříní  slaboproudých
rozvodů v maximální výši 145.000,- Kč vč. DPH, podle cenové nabídky firmy RaenPol Invest s.r.o.,
IČ 055 23 044.

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

6. Odsouhlasení odměn za práci ve výboru SVJ nad rámec běžných výplat za rok 2019.
Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s výplatou odměn za práci ve výboru SVJ nad
rámec běžných výplat za rok 2019 ve výši:

Csaba Farkas, předseda výboru SVJ ................................ 20.000,- Kč
Pavla Rychtářová, místopředsedkyně výboru SVJ ........... 20.000,- Kč
Jana Vágnerová, členka výboru SVJ ................................    5.000,- Kč

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

7. Odsouhlasení  mimořádného  vyplacení  300.000,-  Kč  z dlouhodobých  záloh  na  správu,  opravy  a
údržbu (tzv. „fondu oprav) (navrženo členy SVJ manželi Kantorovými).
Usnesení: Shromáždění  SVJ  Machkova  1645  souhlasí  s mimořádným  vyplacením  300.000,-  Kč
z dlouhodobých  záloh  na  správu,  opravy  a  údržbu  (tzv.  „fondu  oprav)  členům  SVJ  podle
spoluvlastnických podílů.

Souhlasím    /    Nesouhlasím    /    Zdržuji se hlasování

_________
číslo bytu

________________ ________________________________ ______________________
datum  jméno a příjmení podpis

________________ ________________________________ ______________________
datum jméno a příjmení podpis


