
Byt č. …………. 
 

Rozhodnutí per rollam 

 
Společenství vlastníků domu Boloňská 303, IČO: 05580200, se sídlem Boloňská 303/4, Horní 

Měcholupy, 109 00 Praha 10, spisová značka S 17725 vedená u Městského soudu v Praze   
(dále jen SVD) 

 
Výbor SVD Boloňská 303 rozhodl dne 21.2.2022 podle článku VIII. Stanov společenství vlastníků o 
tom, že rozhodnutí Shromáždění v níže uvedeném bodu, se uskuteční písemnou formou mimo 
zasedání shromáždění. Důvodem, který výbor k tomuto kroku vede, je doznívající epidemiologická 
situace na straně jedné a potřeba uspíšit rozhodnutí shromáždění vlastníků ve věci týkající se 
pokračování rekonstrukce vnitřních prostor na straně druhé.  

 
Rozhodnutí:  
 
Shromáždění SVD schvaluje: 

a) navrženého vítěze výběrového řízení na kompletní dodávku a montáž zárubní a protipožárních a 
protikouřových dveří s firmou DODO for life s.r.o. se sídlem K Říčanům 793,103 00 Praha 10 – 
Kolovraty IČO: 24280054 

b) pověřuje výbor SVD uzavřením smlouvy s firmou DODO for life s.r.o. dle cenové nabídky ze dne 
21.2.2022 ve výši 596.889,10 Kč 

c) souhlasí s navýšením rozpočtu pro tuto akci maximálně o 20% z ceny dodávky tj. 119.400,- na případné 
vícepráce vzhledem k objemu prací či pro případné zdražení některých komponentů dodávky. 

 
 
Souhlasím     Nesouhlasím 
(Vaši volbu zakroužkujte) (Souhlas je neplatný, pokud je jakkoliv podmíněn či doplněn) 
 
Lhůta pro Vaše vyjádření činí 15 dnů od doručení návrhu, a to zasláním nebo vhozením do schránky 
SVD na adrese Boloňská 303/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 případně emailem na adresu 
svd@bolonska303.cz. Nebude-li hlasovací lístek vrácen v termínu, hlasujete proti předloženému 
návrhu. 
 

Vlastníkovi jednotky v SVD doručeno dne 24.2.2022  
vraťte SVD nejpozději do 11.3.2022. 

 
 
Jméno a příjmení vlastníka – člena SVD - čitelně …................................. podpis ….......................... 
 
Jméno a příjmení vlastníka – člena SVD - čitelně …..................................podpis ….......................... 
(V případě SJM je nutný podpis obou manželů.) 
 
V Praze dne ….............. 2022 
 
 
Přílohy: Cenová nabídka DODO for life s.r.o. je umístěna na webových stránkách družstva 
(https://bolonska303.cz/) a na nástěnce ve vestibulu domu. 
Další cenové nabídky na instalaci zárubní a dveří do chodbiček jsou po domluvě k nahlédnutí v kanceláři 
správy domu. 
Připomínáme, že majitelé jednotek jsou stále i členy BD a proto je důležité, aby hlasovali i v BD. 


