
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 MIMO ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

 
 

Hlasování probíhalo od 25. 10. 2020 do 23. 11. 2020 a zúčastnilo se ho celkem 52 vlastníků jednotek, 
kteří dohromady tvoří 32546 z 38133 podílů, tedy 85,35 %. Děkujeme všem členům, kteří si našli čas 
a vyjádřili svůj názor. Podle stanov se rozhodnutí přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 
V případě, že se člen ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.  

 
1. usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek Tatarkova 731,732,733 schvaluje účetní 
závěrku za rok 2019. 
Hlasování: Pro 79,82 % (49 členů), Proti 14,65 % (11 členů), Zdržel se 5,53 % (3 členové) 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 

 
2. usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek Tatarkova 731,732,733 schvaluje instalaci 
kamerového systému do objektu SVJ na adrese Tatarkova 731, 732, 733, v maximální pořizovací ceně 
80 tis. Kč, a to z důvodu opakovaného vandalství na výtahovém zařízení, odcizení požárního vybavení 
domu a současně určuje délku uchování záznamu na 14 kalendářních dní. 
Hlasování: Pro 72,68 % (44 členů), Proti 25,12 % (17 členů), Zdržel se 2,19 % (2 členové) 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 

 
3. usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek Tatarkova 731,732,733 schvaluje navýšení 
fondu oprav z částky 33 Kč za 1 m2 na 36 Kč za 1 m2, s platností od 1. 1. 2021. 
Hlasování: Pro 67,14 % (41 členů), Proti 29,91 % (20 členů), Zdržel se 2,95 % (2 členové) 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 

 
4. usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek Tatarkova 731,732,733 schvaluje instalaci 
zámků na kontejnery na směsný odpad a současné snížení počtu nádob na směsný odpad ze 
současných tří na dvě. 
Hlasování: Pro 52,67 % (33 členů), Proti 33,89 % (23 členů), Zdržel se 13,43 % (7 členů) 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů všech vlastníků jednotek. 
 

 
 
 
 
 
Praha, 30. listopadu 2020 
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