
ZÁPIS 
ze shromáždění Společenství pro dům 2776,Tábor 

ze dne 13. listopadu 2012 
Program shromáždění: 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti  
2. Zpráva o činnosti výboru od poslední shromáždění SVJ  
3. Oblast administrativně-správní  
• pověřit výbor SVJ vykonávat kompletní správu domu od 1.1.2013  
• projednat způsob rozúčtování úroků z BÚ, přijatých záloh na služby a správu domu  
• projednat výši záloh na služby a správu domu na rok 2013  
• svěřit výboru pravomoc (změnit) výši záloh na služby  
• svěřit výboru pravomoc shromáždění vymáhat plnění povinností uložených členům  
• projednat plán hospodaření SVJ, stanovit výši odměny pro výbor 
• 4. Oblast technicko-správní  
• projednat dlouhodobý plán oprav, revizí a údržby (5let)  
• schválit plán oprav, revizí a údržby na rok 2013  
• postup při haváriích – havarijní řád, protipožární a bezpečnostní opatření v domě  
• postup při zajišťování oprav a modernizací, stanovení fin. limitu podléhajícího schválení 
• projednat způsob provádění úklidu společných částí domu  
• projednat zásady uložení kol a kočárků (náhrada za původní prostor)  
• 5. Různé  
• 6. Schválení usnesení, závěr  
 
ad1) přivítání, kontrola účasti 
 
Přítomno: 23 (85,4% hlasů dle podílů) Nepřítomno: 5 (14,6% ) 
 
Shromáždění je usnášeníschopné. 
 
 
ad 2) I.Salotová  seznámila shromáždění s činností výboru od minulé schůze  

 výbor se sešel  4x, a řešil technicko organizační otázky (plán oprav, požární 
popl.směrnice a havarijní řád) 

 připravil a vyhodnotil dotazníky k důležitým činnostem SVJ. 
 posoudil stav financí a hospodaření (vč. činnosti správce)  
 připravil podklady pro shromáždění 
 Z.Grof a J.Pinkava se zúčastnili jednání na Bytesu k naplňování plánu revizí, oprav 

a k získání informací k revitalizaci panelových domů ...  
  Z.Grof a J.Pinkava osobně odklizení věcí ze společných prostorů 
 Z.Grof obnovil označení spol.místností a únikových cest dle pož.směrnic   

 
ad 3)  J.Pinkava přednesl zdůvodnění (přiloženo jako pracovní materiál) každého 
navrhovaného podbodu 

 následovala krátká diskuse, zásadní námitky vzneseny nebyly, pouze u stanovení 
minimálních záloh na služby byl doplněn návrh V.Kelnera, aby si vlastníci minimální 
stanovené částky mohli upravit ještě upravit (zvýšit) 

 proběhlo hlasování (hlasovací otázky č.1 až 5 a 7). Všechny hlasované body byly 
schváleny potřebným počtem hlasů (viz výsledky hlasování) 



ad 4) Z.Grof podal vysvětlení k technické správě společných částí (zařízení) domu  
 seznámil shromáždění s vytvořením dlouhodobého plánu oprav (a revizí) a vysvětlil 

co je obsahem revitalizace domu 
 dále shromáždění projednalo nové protipožární směrnice a havarijní řád . K těmto 

dokumentům nebyly vzneseny žádné připomínky a jako závazné byly vzaty na 
vědomí (v usnesení) 

 následovalo projednání Plánu oprav na rok 2013, jehož součástí je i záměr 
modernizovat a přemístit pošt. schránky. Tento bod byl doplněn o návrh J.Rončáka 
rozšířit tuto investici a vyměnit i hlavní vchodové dveře (vč. systému uzamykání 
v souladu s pož. směrnicí). Doplněný Plán oprav na rok 2013 včetně návrhu 
modernizace vstupních dveří a pošt.schránek byl jednomyslně přijat (hlas č.6 a 8) 

 hlasováním č.10 byl stanoven limit 50 tis. Kč, do kterého smí výbor sjednat opravy 
(netýká se havarijních oprav) 

 úklid společných prostorů v domě bude i nadále zajišťován vlastníky jednotek (dle 
rozdělovníku), úklid sněhu se omezí jen na prohrnutí cesty od vchodu k průběžnému 
chodníku (je to v zájmu nás všech ...)   

 přes výhrady některých vlastníků bylo nadpoloviční většinou přítomných schváleno 
(hlas. č 9) vyčlenění prostoru pro uložení kol v bývalé mandlovně. Zájemci se 
přihlásí výboru(do konce listopadu) a ten stanoví podmínky pro uložení kol (kola 
budou uložena ve stojanu  - zájemci si zorganizují nákup či zhotovení a v místnosti 
zajistí úklid) 

 
 
 
ad 5) 

 T. Eder podal informaci, že již nikdo z nájemníků nepožádal o koupi bytu  tedy 
zůstává stav nezměněn (27vlastníků + město Tábor, které vlastní 5 bytů) 

 I.Salotová na základě diskuse o práci výboru byla navrhla odměnu 1500 Kč pro 
každého člena výboru  s návrhem byl vysloven souhlas ( bude v usnesení) 

 Z.Grof vysvětlil že, důvodu požární bezpečnosti (úniková cesta) se nesmí uzamykat 
hlavní vchod 

 V.Kelner navrhl pro platby záloh na služby vytvořit tiskopis, kde by mohl každý 
platbu potvrdit nebo navýšit – návrh bude realizován do konce listopadu 
(vč.elektronické korespondence) a na základě upravených návrhů budou vlastníkům 
předány předpisy plateb na rok 2013. Kdo změnu neohlásí, bude mít znovu možnost 
v polovině roku 2013. 

 na základě podnětu P.Šimůnka a V.Kelnera k výměnám oken (a meziokenních 
výplní) v bytech výbor přislíbil, že v případě většího množství zájemců pomůže 
s výběrem vhodné firmy ... Byla připomenuta zásada, že okna jsou součástí bytu a 
tedy jejich (opravu) výměnu hradí vlastníci jednotek sami. Meziokenní výplně (vyzdění 
nebo MIV) bude hrazeno z prostředků SVJ na správu domu. 

 K.Glézlová vznesla požadavek na opravu otevírání oken na chodbě (zejména 
z důvodů umytí) – J.Pinkava a Z.Grof provedou kontrolu a případnou (provizorní) 
opravu 

 v diskusi byl odmítnut názor zpoplatnit uložení kol ve společných prostorech domu a 
stejně tak i návrh zpřístupnit zbývající prostor v místnosti DPS pro uložení kol 

 do funkce revizora společenství byl navržen a schválen Jiří Rýc (hlas.č.11) 



ad 6) 
 

 změněna účast (z dalšího jednání se s omluvil M.Šindelář) 
Přítomno: 22 (81,9%) Nepřítomno: 6 (18,1% ) shromáždění je usnášeníschopné  

 I.Salotová přečetla doplněný návrh usnesení a vyzvala k hlasování (hlas. č.12) 
 

o Usnesení bylo přijato – PRO: 22 (tj. 100% ) 
 

 
 
 
 
 
V Táboře 13. listopadu 2012     ověřil: 
 

 

        .............................................. 
         předseda 
 
        ............................................... 
         místopředseda 
 
 
Přílohy:  1. Prezenční listina + plné moci k zastupování 
  2. Výsledky hlasování  
  3 .Usnesení s přílohami 



Výsledky hlasování 
 

 
*) shromáždění opustil M.Šindelář, bod 11 a 12 nehlasoval (účast klesla na 81,9 % 
hlasovacího podílu, ale potřebné kvórum nebylo dotčeno) 

P.č. Znění otázky  Kvórum  Pro Proti Zdržel

1.  
Souhlasíte s pověřením výboru vykonávat správu domu bez osoby 
správce  

>50%  100%  

2.  
Souhlasíte s zásadami stanovení plateb záloh na služby a správu 
domu a jejich rozúčtování (sam. dokument)  

>=75%  100%  

3.  
Souhlasíte s výší zálohy na správu domu pro rok 2013 ve výši 
2,80Kč za podíl jednotku (1/20584) tedy 28Kč za m2  

>50%  
100%

  

4.  
Souhlasíte s pověřením výboru pravomocí - změnit výši záloh na 
služby spojené s užíváním bytových jednotek  

>50%  100%  

5.  
Souhlasíte s pověřením výboru - jménem společenství vymáhat 
plnění povinností členů společenství  

>50%  100%  

6.  Souhlasíte s plánem oprav v roce 2013 (sam.dokument)  >50%  100%  

7.  Souhlasíte s plánem hospodaření v roce 2013 (sam.dokument)  >50%  100%  

8.  Souhlasíte s modernizací pošt. schránek hlavních vchod. dveří  >=75% všech  85,4%  

9.  
Souhlasíte s vyčleněním (společného) prostoru mandlovny pro 
uložení kol  

>50%  68% 20% 12%

10.  
Souhlasíte se stanovením limitu 50tis za akci (netýká se plateb za 
služby a havárie) do kterého je oprávněn výbor sjednat opravy.  

>50%  100%  

11.  Souhlasíte, aby funkci revizora společenství vykonával Jiří.Rýc  >50%  100% *) 

12 
Souhlasíte s přijetím usnesení (dle předloženého a doplněného 
návrhu) 

>50% 
100%

 *) 



U S N E S E N Í 
shromáždění Společenství pro dům 2776,Tábor 

konaného dne 13. listopadu 2012 
 

A. Shromáždění  pověřuje výbor společenství: 

1) vykonávat  správu domu bez osoby správce od 1.1.2013, 

2) pravomocí změnit výši záloh na služby v průběhu roku,   

3) vymáháním plnění povinností uložených členům společenství, 

4) sjednávat opravy do výše max. 50 000,- Kč  za jednu akci. (Tento limit neplatí pro úhrady za 
dodávky služeb spojených s užíváním jednotek a náklady na havárie). 

B. Shromáždění schvaluje: 

1) Pravidla pro stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek a příspěvku na 
správu domu a jejich rozúčtování pro rok 2013 (příloha usnesení č. 1),  

2) Plán oprav na rok 2013 (příloha usnesení č. 2), 

3) Plán hospodaření na rok 2013(příloha usnesení č. 3), 

4) Vyčlenit (společný) prostor v místnosti bývalého mandlu pro jízdní kola a kočárky jako 
náhradu za kočárkárnu, 

5) Odměnu  1500 Kč  měsíčně pro každého člena výboru, 

6) Provedení modernizace poštovních schránek včetně výměny vstupních dveří  

7) Do funkce revizora p. Jiřího Rýce 

C. Shromáždění ukládá: 

1) členům společenství  nahlásit výboru do 30.11.2012 počet kol, které požaduje uložit ve 
vyčleněném společném prostoru a dále se řídit  pokyny, které vydá výbor společenství  
(označení míst ve stojanu, úklid místnosti, zodpovědnost za ztráty ...)   

2) členům společenství podílet se aktivně na úklidu společných částí domu  (dle rozdělovníku) a 
zajistit za sebe náhradu v případě neschopnosti.    

D. Shromáždění bere na vědomí: 

1) Zprávu o činnosti výboru  

2) Výsledky ankety  

3) Dlouhodobý plán oprav, revizí a modernizace do roku 2016 

 
Přílohy : 1. Pravidla pro stanovení výše záloh na služby a příspěvku na správu domu a jejich 
      rozúčtování v roce 2013 
  2.Plán oprav na rok 2013 
  3.Plán hospodaření na rok 2013 
 
Projednáno a schváleno shromážděním dne 13.listopadu 2012   Ověřil: 
 
 
       předseda  místopředseda 
        



 

P.č.
Poslední 
oprava    
v  roce

MJ Počet 
jednotek

Cena za 
jednotku Celkem za rok Předpoklad 

realizace

1 2012 ks 1 5 200 Kč            5 200 Kč            do března 2013
2 2011 ks 1 7 000 Kč            7 000 Kč            do března 2013
3 2012 ks 1 1 200 Kč            1 200 Kč            1.4.2013
4 2012 ks 1 2 900 Kč            2 900 Kč            1.11.2013
5 ks 1 dle potřeby 1.6.2013
6 2007 ks 1 5 500 Kč            5 500 Kč            1.4.2013
7 2010 ks 1 2 950 Kč            2 950 Kč            1.11.2013
8 2012 ks 1 1 000 Kč            1 000 Kč            4.čvrt.2013
9 2012 ks 1

10 2012 ks 1
11 2007 ks 32 10 000 Kč          1.čvrt.2013
12 ks 1 4 000 Kč            
13 ks 1 2 000 Kč            
14 ks 1 2 500 Kč            duben
15 ks 1 100 000 Kč        100 000 Kč        1.čvrt.2013

157 250 Kč       
Poviné a nevyhnutelné akce 51 250,‐ Kč

*) Akce, které lze provést i svépomocí vlastníků
**) Akce ke zlepšení stavu nemovitosti

Ověřil:

13 000 Kč          

Projednáno a schváleno na shromáždění dne 13.11.2012

Výměna měřičů SV
Odborná prohlídka výtahu

Výtah- odborná zkouška zařízení
Vyčištění klece a šachty výtahu *)

Průběžně

Celkem

Nákup prostředků na úklid+spotř.materiál
Umytí oken spol. prostorů včetně sklepů *)
Modernizace vchodových dveří a poštovních

Běžná oprava a údržba spol. prostor

13 000 Kč          

PLÁN OPRAV PRO ROK  2013 - SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM 2776, TÁBOR

Druh akce

Odstranění nedostatků z revize elektroinstalace

PrůběžněProvozní prohlídky výtahu

Oprava svodu hromosvodu č. 5
Revize protipožárního zařízení
Kontrola plynu
Oprava systému odsávání par - vzduchotechnika
Výtah - inspekční prohlídka



Rozlišení leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem [Kč]

Převod z 2012 (na správu) 25 Kč/m2
900 000

Příjmy 2013
Příspěvky na správu domu 28 Kč/m2 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 690 000
Zálohy na služby 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 85000 1 020 000

součet jen 2013 1 710 000
součet vše vč.převodu 2 610 000

Výdaje za služby
Teplo 500 000
TUV 150 000
Vodné stočné 160 000
Elektřina 15 000
TV kabelovka (29 byt.jedn) 82 Kč/BJ měs. 28 500

součet 853 500

Výdaje  na správu domu
pojistné domu 16 200
zajištění plánu oprav 157 250
poplatky bank, SIPO, režie 1000Kč/měs. 12 000
odměny, DPP *) 70 000

součet 255 450

Předpokádaný zůstatek
Služby 166 500

Správa domu 1 334 550

Plán oprav po položkách
Odstr. závad revize el. 5 200

Odstr. závad revize hrom. 7 000

Rev. protipož. zařízení 1 200

Kontrola plynu, spotř. 2 900

Výtah rev,  prohl, údržba 22 500

Výměna měřičů SV 10 000
Běžné opravy a údržba 4 000
Spotř.materiál na údržbu 2 000
Umytí oken spol. prostorů 2 500
Modern. dveří a pošt.schr. 100 000
*) DPP - dohoda o provedení práce Projednáno a schváleno na shromáždění dne 13.11.2012   Ověřil:   předseda         místopředseda

(základem odhadu nákladů na služby je vyúčtování roku 2011 !!!)

Plán hospodaření Společenství pro dům 2776, Tábor na rok 2013



Pravidla pro stanovení výše záloh na služby spojené s užíváním jednotek a příspěvku na 
správu domu a jejich rozúčtování v roce 2013 

Název kategorie Pravidlo  stanovení zálohy, 
příspěvku 

Pravidlo (kritérium) 
rozúčtování *) 

Služby spojené s užíváním  
(bytových)  jednotek    (BJ) 

splatnost do 20.dne v měsíci na 
běžný účet společenství (SVJ) 

Term vyúčtování za uplynulý rok 
je do 30.4. Do 31.7 je splatnost 
pohledávek a závazků. 

Teplo (T) dodávka tepla a na ohřev teplé vody ) minimální částka navržená s 
ohledem na  spotřebu  z 
min.období a vlast. podílu 

dle Vyhl. č.372/2001 podle 
započitatelné podlah.  plochy 
(100% základní složka) 

Teplá voda (TUV)  minimální částka navržená s 
ohledem na  spotřebu  z 
min.období a vlast. podílu 

dle Vyhl. č.372/2001 (měřidel 
v BJ  30% základní  a 70% 
spotřební složka ) 

Studená voda (SV) včetně stočného i za TUV(V/S) minimální částka navržená s 
ohledem na  spotřebu  z 
min.období a vlast. podílu 

faktur. cena (náměr + pauš. popl.)  
se rozpočte v poměru  náměrů 
měřidel (SV) v BJ  

Elektřina (EL) spol prostory (osvětlení, výtah, zvonky...) dle spoluvlastnických podílů dle spoluvlastnických podílů 

Kabelová TV (TV) – zákl. progr. nabídka (82Kč/BJ měs.)  příspěvek  platí přihlášené BJ přihlášené BJ 

*)  Zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (ZoVB)  
§ 9a  (2) - Společenství  je  oprávněno rozhodovat o rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky jednotek, není-li rozúčtování 
cen služeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu. 

Správa domu a pozemku Výše příspěvku Pravidlo rozúčtování 

plánovaná i neplánovaná údržba, opravy a revize spol.částí 
(budova, rozvody, výtah, balkony), pojištění domu, 
poplatky, a režijní náklady, odměny, daně, a další 
nespecifikovatelné náklady  
 
             (nesprávně označován jako "fond oprav") 

stanoví se dle spoluvlast. podílů 
spol. částí domu: **) 
 
byt 3+1 s halou  716/20584 
byt 3+1 menší    712/20584 
byt 1+1               429/20584 
      (2,80Kč za 1/20584) 
   výsledná částka se zaokrouhlí  

zůstatek se převádí do násl. roku, 
jeho výše se sdělí s vyúčtováním 
služeb. 
dle § 15 (4) ZoVB. se tyto zapl. 
zálohy nevrací !!!  
Úroky z běž. účtu SVJ se mezi 
vlastníky nerozdělují,  převedou 
se  do záloh na správu  

*) § 15 ZoVB ...Vlastníci  jednotek  jsou  povinni přispívat na náklady spojené se správou  domu a pozemku.  
Pokud  dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu ...výši záloh si určí vlastníci 
jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících 
měsících i letech.  
**) § 8 ZoVB ... Velikost  spoluvlastnických  podílů  na společných částech domu se řídí  vzájemným  poměrem  velikosti 
podlahové plochy jednotek k celkové ploše všech jednotek v domě 
***) Vyhl. 372/2001 § 3 ...Zálohy na úhradu nákladů na tepelnou energii na vytápění a TUV stanoví  (SVJ) přiměřeně k vývoji 
nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích obdobích.....  
Výbor podle nákladů z minulých let a očekávanému vývoji cen stanoví min. částku záloh (zaokrouhleně). 
Tato částka může být v odůvodněných případech a na žádost vlastníka individuálně upravena , zpravidla před začátkem a v 
polovině roku. Výši částek a den splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor  (písemně). 
!!V případě neumožnění odečtu měřidel budou vlastníkům těchto BJ účtovány sankce v souladu s platnou legislativou. !!! 

 
Minimální částky měsíčních záloh a příspěvku – splatnost do 20. dne v měs. na účet společenství 

 
 SVJ uzavře k 1.1. 2013 smlouvy na dodávky služeb byty 3+1 s hal. (3+1 bez) [Kč] byty 1+1  [Kč] 

Teplo 1800 1000 

Teplá voda 600 300 

Studená voda 450 300 

Elektřina pro spol.části domu 45 25 

TV signál pro přihlášené jednotky 82 82 

Služby celkem 2977 1707 

Správa domu a pozemku (příspěvek zaokrouhlen)   2005 (1994) 1201 

Celková platba bytové jednotky za měsíc 4 982,- (4971,-)Kč 2 908,-Kč 

 
Doplněno a schváleno shromážděním Společenství pro dům 2776, Tábor  dne 13.11.2012   

 
Ověřil:             předseda                         místopředseda 
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Vlastníci k datu konání shromáždění

Přítomen*Spoluvl. podílVlastníkČ. vl.

1 SJM Adam Václav a Adamová Eva 89/2573

2 SJM Bačik Jozef Ing. a Bačiková Marie 179/5146

3 SJM Budíček Ivan a Budíčková Markéta 179/5146

4 SJM Dvořák Zdeněk Ing. a Dvořáková Zlata 179/5146

5 Glézlová Květa 179/5146

6 SJM Grof Zdeněk Ing. a Grofová Helena 89/2573

7 Jakubová Marie 179/5146

8 SJM Kelner Vladimír a Kelnerová Dana 179/5146

9 Kočiško Jozef Ing. 429/20584

10 Kúbelová Darina 179/5146

11 Kukučková Pavlína 89/2573

14 Město Tábor 1501/10292

13 Nácal Pavel 89/2573

12 SJM Pinkava Josef Ing. a Pinkavová Zdeňka Mgr. 179/5146

15 Přibylová Radka Mgr. 179/5146

16 Rončák Ján 429/20584

17 SJM Rýc Jiří Ing. a Rýcová Hana 179/5146

18 SJM Říha Jiří a Kolesnikova Olha Ivanivna 429/20584

19 Římalová Milana 89/2573

20 SJM Salot Karel Ing. a Salotová Ivana 179/5146

21 SJM Šimůnek Petr Ing. a Šimůnková Zuzana 429/20584

22 SJM Šindelář Miroslav Mgr. a Šindelářová Jitka 89/2573

23 SJM Špak Petr a Špaková Jana 179/5146

24 SJM Štosek Michal Ing. a Štosková Kateřina Ing. 429/20584

25 SJM Šťovíček Zdeněk Ing. a Šťovíčková Jitka 179/5146

26 Trajer Lukáš 179/5146

27 Vinceová Božena 89/2573

28 Vosáhlová Anna 429/20584

* Pouze orientační - přítomnost se uvádí pro každou otázku zvlášť.
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Podrobné informace o hlasování

Vl. č. Vlastník\Otázka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
SJM Adam Václav a Adamová
Eva

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

2
SJM Bačik Jozef Ing. a Bačiková
Marie

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

3
SJM Budíček Ivan a Budíčková
Markéta

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Zdrž Pro Pro Pro

4
SJM Dvořák Zdeněk Ing. a
Dvořáková Zlata

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

5 Glézlová Květa Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

6
SJM Grof Zdeněk Ing. a Grofová
Helena

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

7 Jakubová Marie Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

8
SJM Kelner Vladimír a
Kelnerová Dana

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

9 Kočiško Jozef Ing. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

10 Kúbelová Darina --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

11 Kukučková Pavlína Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

12
SJM Pinkava Josef Ing. a
Pinkavová Zdeňka Mgr.

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

13 Nácal Pavel Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Zdrž Pro Pro Pro

14 Město Tábor Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

15 Přibylová Radka Mgr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

16 Rončák Ján Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

17
SJM Rýc Jiří Ing. a Rýcová
Hana

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

18
SJM Říha Jiří a Kolesnikova
Olha Ivanivna

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

19 Římalová Milana Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

20
SJM Salot Karel Ing. a Salotová
Ivana

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

21
SJM Šimůnek Petr Ing. a
Šimůnková Zuzana

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

22
SJM Šindelář Miroslav Mgr. a
Šindelářová Jitka

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro --- ---

23 SJM Špak Petr a Špaková Jana Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

24
SJM Štosek Michal Ing. a
Štosková Kateřina Ing.

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

25
SJM Šťovíček Zdeněk Ing. a
Šťovíčková Jitka

Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro

26 Trajer Lukáš --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

27 Vinceová Božena Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Zdrž Pro Pro Pro

28 Vosáhlová Anna Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Pro Proti Pro Pro Pro

Legenda: [zdrž] = zdržel se hlasování     [---] = nepřítomen
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