Oznámení o provedení shromáždění
Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 – 1160, Praha 6
Výbor, jakožto výkonný orgán společenství vlastníků, tímto plní svoji povinnost
vyplývající ze schválených stanov společenství vlastníků a

provádí
shromáždění společenství vlastníků jednotek
PerRollam
k volbě statutárních orgánů společenství (výboru a kontrolní komise) a příspěvku
do fondu oprav
Datum provedení shromáždění (hlasování PerRollam): 21. až 25. března 2022
Program – hlasování shromáždění:
1.
Hlasování o volbě výboru SVJ (hlasování bude prováděno samostatně na každého
navrženého člena)
2.
Hlasování o kontrolní komisi SVJ (hlasování bude prováděno samostatně na každého
navrženého člena)
3.

Hlasování o příspěvku do fondu oprav (ponechání stávající finanční částky)

Veškeré podklady k jednání shromáždění jsou od 1. března 2022 uloženy na webu společenství
www.vondrousova.eu.
Výbor navrhuje za členy výboru tyto osoby: Ing. Štefan Šereš (čp.1154), Josef Ptáček (čp.1155),
Mgr. Pavel Břichnáč (čp.1157), Ing. Viloš Musálek (čp.1158), Tomáš Kapitán (čp.1159), Jiřina
Pospíšilová (čp.1160). Vzhledem k nemoci stávajícího člena výboru Doc. Pavla Nahodila (čp.1156)
doporučuje výbor vlastníkům z tohoto čísla popisného navrhnout osobu za člena výboru nejpozději
do 3. března 2022.
Dále výbor doporučuje v případě návrhu na změnu osoby do výboru za jednotlivé číslo popisné, aby
svůj návrh rovněž na osobu za člena výboru nebo člena kontrolní komise předložili do 3. března
2022.
Návrhy vhodit do schránky SVJ, která se nachází v čp. 1154 vlevo dole od zvonků.
Výbor SVJ navrhuje ponechat trvale stávající platbu do fondu oprav ve výši 39 Kč/m2, která byla
odsouhlasená shromážděním SVJ dne 29. května 2019 na dobu určenou, tj. 3 roky.
Zastupování vlastníka je přípustné v souladu s aktuálně platnými a účinnými Stanovami SVJ.
V případě vlastnictví v SJM je nutná při neúčasti jednoho z manželů plná moc na
shromáždění. (Vzor plné moci je na webu SVJ v sekci shromáždění).
Za výbor společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 – 1160, Praha 6
Předseda Štefan ŠEREŠ v.r.

