
HLASOVACÍ LÍSTEK 
Renovace a zateplení střešní krytiny 

domu Vlastina 846/40, Praha 6 
 

Vážení vlastníci jednotek, členové Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40. 
 
Tento hlasovací lístek prosím vyplňte, podepište a odevzdejte výboru prostřednictvím poštovní schránky, 
nebo naskenovaný do mailu jiriklein80@gmail.com a to nejpozději do 25. května 2020.  
 
Informace o předmětu hlasování: 
Výbor posoudil celkem pět předložených nabídek na renovaci a zateplení střešní krytiny. Byly porovnány 
ceny, materiály a v neposlední řadě reference. Po pečlivém uvážení se výbor jednomyslně přiklonil 
k předložené nabídce řemeslníkem, panem Janem Vaníčkem. Ten pracuje v oboru cca 20 let a mimo jiné 
realizoval rekonstrukci totožné střechy panelového domu na našem sídlišti. Výbor tohoto domu byl s prací 
pana Vaníčka velmi spokojený. Jeho nabídka je navíc cenově jedna z nejzajímavějších. 
Realizace je předběžně domluvena, a pokud bude investice schválena shromážděním, budou práce 
započaty na konci léta až začátku podzimu 2020. Dokončeny budou během cca čtyř až šesti týdnů.  
Na provedení díla a hydroizolační funkci krytiny je předem domluvena záruka 15 let. Výbor navíc zajistí 
nestranný, odborný, stavební dozor, který dohlédne na řádné provedení díla.  
Cena díla dle cenové nabídky činí 1.188.481,-Kč vč. DPH.  
Společenství disponuje ve Fondu oprav k 30. dubnu částkou 3.331.290 Kč. 
Dle projektu bude ponechána stávající střešní krytina, na ní budou položeny a ukotveny polystyrenové 
díly, které střechu tepelně izolují a zvýší sklon pro lepší odtok vody. Na tepelnou izolaci bude lepena 
hydroizolační vrstva asfaltových pásů a na ně navařena další vrchní vrstva asfaltových pásů.  
 
Všechny relevantní dotazy vám na požádání zodpoví členové výboru. V kanceláři výboru jsou k nahlédnutí 
všechny cenové nabídky, tak jako vybraná nabídka nebo projektová dokumentace k renovaci střechy. 
 

 
 
Já níže podepsaný / my níže podepsaní ……………………………………………………………………………………………………,  
 
vlastník / vlastníci, nebo spoluvlastník / spoluvlastníci bytové jednotky číslo …………………….. v domě 
Vlastina 846/40, Praha 6. 
 
 

SOUHLASÍM(E) / NESOUHLASÍM(E) *) s renovací střešní krytiny dle výše uvedených parametrů.  
 
Zároveň prohlašuji, že jsem se před odevzdáním hlasu seznámil se všemi podstatnými informacemi, 
týkajícími se uvedené investice, s tím spojeným plánem prací a informacemi o hlasování. 
 
 
 
V  …………………………………… dne……………………………………  podpis…………………………………… 
 
*) Nehodící se škrtněte 

Veškeré tyto a další podstatné informace jsou k dispozici na dotaz u výboru společenství, také na vývěsní desce a na webu www.vlastina846.info. 
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