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Společenství vlastníků jednotek Ravennská 321-322 
se sídlem: Ravennská 322, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy     IČ: 048 09 688 

 

 

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM 
 

Výbor SVJ rozhodl dne 8.6.2022 o využití  

hlasování členů společenství (vlastníků) formou per rollam (mimo svolané shromáždění) s ohledem 

na výsledky hlasování o účasti na schůzi, kdy účast nepřislíbili vlastníci s nadpoloviční většinou 

hlasů 
 

 

Výbor předkládá tímto vlastníkům k přijetí tato navrhovaná usnesení: 

 

 

1. Hospodářský výsledek je 0,-Kč, SVJ rozdělilo veškeré zisky, které plynou z pronájmu 

společných prostor svým členům, což bylo zohledněno v konečném vyúčtování záloh za služby 

za rok 2021. „Shromáždění schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021“ (podrobnosti 

k hospodářskému výsledku jsou vyvěšeny na nástěnkách, další podrobnosti na Webových 

stránkách)   

Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, pokud neoznačíte žádnou, jste PRO!) 

□ pro  □ proti  □ zdržím se hlasování 

 

 

2. S ohledem na současný nárůst cen energií a dalších položek výbor po podrobné analýze navrhuje 

po dlouhé době zvýšit měsíční zálohy na následující položky: 

- svoz odpadu o cca 100% (85,- Kč na osobu) díky zdražení Magistrátem hl. města Prahy o 100% 

- zálohy na společnou elektřinu o cca 20% na 25,- Kč osobu – zdražení PRE 

- zálohy na úklid o cca 20% na částku 55,- Kč osobu – cena za úklid se nezměnila, ale položka 

byla dlouhodobě dotována z ostatních kapitol 

- zálohy na teplo a teplou vodu u těch, kteří měli nedoplatek nebo přeplatek menší než 15% 

loňských nákladů, na 1,15 násobek loňských nákladů. O těch s přeplatkem alespoň 15% loňských 

nákladů nechat původní přeplatek (náklad se počítá zvlášť pro teplo a zvlášť pro studenou vodu). 

Jinými slovy navrhujeme dorovnat dlouhodobé nedoplatky v zálohách a předpokládáme zvýšení 

cen o 15% - Pražská teplárenská zatím nové ceny přímo neuvedla.  

 

Podrobné zdůvodnění i s odhadem zvýšení pro jednotlivé typy bytů jsou ve zprávě na Webu a 

nástěnkách. Ke zvýšení by došlo k první záloze po 1.srnu 2022. 

Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, pokud neoznačíte žádnou, jste PRO!) 

□ pro  □ proti  □ zdržím se hlasování 

 

 

3. Dle přehledu o dosavadní činnosti výboru za minulé období výbor navrhuje ke schválení 

následující priority pro hlavní činnost na další období: 

a) Zajistit výměnu venkovních zábradlí, které je mnohde v havarijním stavu. 

b) Najít a provést stavební práce tak, aby se opravilo zavírání zadních dveří ve vchodě č. 

321. Zároveň se bude informovat o cenách venkovních dveří, aby bylo možné posoudit 
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možnosti opravy/výměny předních vchodových dveří a sanaci vnitřních dveří v přízemí, 

které jsou rovněž ve špatném stavu.  

c) Protože se změnila legislativa ohledně měření spotřeby tepla a vody, která ukládá kromě 

povinnosti využívat dálkový odečet i další nové povinnosti, výbor bude spolupracovat se 

společností Tesporac na naplnění všech těchto povinností pro rozúčtování za rok 2022. 

Podstatná část změny, tj. dálkový odečet naše SVJ naštěstí již několik let splňuje, tzn. 

opatření by se nemělo významně promítnout do nákladů SVJ 

„Shromáždění ukládá výboru SVJ, aby se primárně věnoval výše uvedeným úkolům“ 

Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, pokud neoznačíte žádnou, jste PRO!) 

□ pro  □ proti  □ zdržím se hlasování 

 

 

 

 
Jméno a příjmení vlastníka: ………………………………………………………………….. 
 (v případě spoluvlastníků jméno zvoleného společného zástupce, který hlasoval)  

Číslo bytu/číslo domu: …………………..    v Ravennská 321-322, Praha 10 

Datum: ……………………    Podpis: ………………………………………………….. 

 

 

Lhůta pro přijetí usnesení je do 12.7.2022 (tj. 20 dní ode dne vhození návrhu usnesení 

do Vaší schránky). 

 

 

Podepsané usnesení můžete vhodit: 

- do schránky SVJ v č. 322 

- nebo do schránky označené „Fukovi“ v č. 321 

- nebo zaslat obyčejně poštou na adresu SVJ (ne doporučeně) 

- nebo zaslat ofocené s podpisem na e-mail SVJ (ravennska.321-322@seznam.cz)  

 

V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že jste nehlasovali. 

 

O výsledku hlasování budete informování prostřednictvím webových stránek SVJ a na nástěnce bez 

zbytečného odkladu po lhůtě pro přijetí usnesení (viz výše). 

 

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování. 

 

Další informace najdete na nástěnkách SVJ a na Webových stránkách  
 

https://www.praha-mecholupy.cz/ 

 

v sekci „Shromáždění“  (https://www.praha-mecholupy.cz/ravennska.321-322/?page_id=25). 
 

 

https://www.praha-mecholupy.cz/
https://www.praha-mecholupy.cz/ravennska.321-322/?page_id=25

