Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733
se sídlem Tatarkova 732/4, Háje, 149 00 Praha 4
IČ: 264 84 846
zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vl. 1579
HLASOVACÍ LÍSTEK JEDNOTKY PRO ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Výbor společenství navrhuje dle ustanovení Čl. XIII odstavce (1) Stanov společenství vlastníků jednotek
Tatarkova 731,732,733 (dále jen „Stanovy“) hlasování pomocí Per Rollam. Hlasujte vždy zakřížkováním
jednoho z výše uvedených boxů. Dle ustanovení Čl. XIII odstavce (7) Stanov se „Rozhodnutí se přijímá
většinou hlasů všech vlastníků jednotek“
Body k hlasování:
1. Bod hlasování: Odsouhlasení rozpočtu do výše 250.000 Kč včetně DPH pro realizaci vodoměru
s dálkovým odečtem v objektu SVJ na adrese Tatarkova 731, 732, 733.
Návrh usnesení:
Shromáždění společenství vlastníků jednotek Tatarkova 731, 732, 733 schvaluje realizaci vodoměru s
dálkovým odečtem.
Hlasování:
☐ PRO návrh
☐ PROTI návrhu
☐ ZDRŽUJI se hlasování
Za každou jednotku je nutné vyjádřit svůj hlas. Vyplněný hlasovací lístek vhoďte do schránky SVJ ve vchodě
732. Váha hlasu odpovídá velikosti vlastnického podílu v SVJ.
!!! Nevyjádření se považuje jako vyjádření nesouhlasu!!!
1. Prosíme o doručení hlasů nejpozději do 8. 8. 2022.
2. Vyhlášení výsledků bude o týden později, tedy 15. 8. 2022.
Podpisem na této listině potvrzuje vlastník své vyjádření k výše uvedenému usnesení.
POZOR: Je nutný podpis všech spoluvlastníků, a to i u manželů, kteří vlastní jednotku v rámci SJM.
U svěřenských fondů se hlasování řídí jejich statutem.
Číslo domu: ___________________________
1. spoluvlastník

Číslo bytu: ___________________________
2. spoluvlastník

Jméno a příjmení
Datum podpisu
Podpis
SVJ Tatarkova 731, 732, 733
e-mail: info@svjtatarkova.cz
www.svjtatarkova.cz

3. spoluvlastník

Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733
se sídlem Tatarkova 732/4, Háje, 149 00 Praha 4
IČ: 264 84 846
zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vl. 1579

Výsledek hlasování oznámí Výbor způsobem ve společenství obvyklém, tj. zejména vyvěšením na nástěnce
v přízemí domu a přidáním dokumentu na web SVJ.
Vyplněné a podepsané hlasovací lístky vložte do schránky SVJ v přízemí domu na adrese Tatarkova 732/4.
V Praze dne 22. 7. 2022
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