
  
      
                Pozvánka na 5. schůzi Shromáždění vlastníků  
 Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218, Praha 6  
 --------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  
   den a místo konání:   21.5.2012  v budově Základní školy genpor.    
            Františka Peřiny, Socháňova ul., č.p.: 1139, Praha 6. - Řepy. 
    
            17,30 hodin - prezentace přítomných a rozdání hlasovacích karet,   
            18,00 hodin - zahájení jednání shromáždění  
     
     
   Program shromáždění:  
 

1. Zahájení a volba řídícího schůze a zapisovatele 
2. Návrh a volba mandátové komise 
3. Návrh a volba návrhové komise 
4. Návrh a volba ověřovatele zápisu 
5. Schválení programu shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6. 
6. Zpráva o činnosti výboru SV 
7. Schválení refinancování stávajícího úvěru od Wüstenrot stav., spořitelnou a.s. 
8. Schválení účetní závěrky SV za rok 2011 
9. Schválení vnitřního osvětlení společných prostor v budově – nouzáky 
10. Projednání návrhu vybudování vlastní plynové kotelny  
11. Schválení výměny kanalizačního potrubí v prvním pp., naší budovy 
12. Schválení výše měsíčních odměn pro členy výboru a kk  
13. Zpráva o činnosti správce  
14. Zpráva o činnosti kontrolní komise  
15. Projednání stížnosti MgA. Miroslava Marko na výbor sv, z důvodů nevyplacení 
      odměny za funkci člena kk za rok 2011 a schválení nezávislosti výplat odměn  
      pro členy KK na výboru sv 
16. Schválení možnosti KK  čerpání fin., částky 5.000,- Kč/rok na odborné posudky  
17. Projednání nabídky HLM Praha k pronájmu pozemků přiléhajících k budově  

            s čp. 1212-1218 v rozsahu šířky do 5 m   
     18. Diskuse 
     19. Rekapitulace Návrh usnesení ze shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6. 
     20. Závěr 
 
       
   Připravené zprávy pro jednání je možno předem prostudovat  po předchozí tel.,     
   domluvě  v kanceláři sv  v čp. 1215 dne  17. května 2012 v době od 13,15 do  19,45  
   hodin  v kanceláři sv v  domě s čp.: 1215/36  za přítomnosti člena výboru SV .    
   Vzhledem k tomu, že refinancováním našeho úvěru ušetříme několik  miliónů     
   Kč, žádáme vlastníky o účast na shromáždění, nebo udělit plnou moc  členům   
   výboru nebo jiným osobám minimálně k hlasování bodu č. 7.,  refinancování    
   úvěru. (Ke schválení je potřeba 75 % všech vlastníků) Text Plné moc je přílohou  
   tohoto programu, nemusí se ověřovat u notáře, podpis plné moci pouze před členem   
   výboru sv.                                     
 
 
     Za výbor SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6. 
                                                                                    JUDr. Karel Viták  
                                                                                                                     předseda 



 
 
 
 
 
                                                            P l n á   m o c 
 
Já  níže podepsaná-ný……………………………….  ,r.č. ……………………………, bytem 
Vondroušova  ………,Praha 6, PSČ 163 00, výlučná-ný  vlastnice- ík jedontky č:    
zmocňuji tímto pana/paní  ………………………………………..,nar.: …............................. 
………………………………,aby zastupoval moji osobu při jednání  na 5.,schůzi  shromá-
ždění Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218,Praha 6, konaném dne 21.5.2012  
a to k zastupování,podávání návrhů a hlasování dle mých dispozic. Plná moc  je platná a 
účinná dnem její přijetí a končí okamžikem ukončení jednání shromáždění. 
  
 
Plnou moc uděluji dne: : …..........................................                                                                                            
( podpis před členem výboru sv) :  
 
 
Plnou moc přijímám dne: ………………………………………………. 
                            podpis: 

 

 

                                                          P l n á   m o c 
Níže podepsaní manželé  ……………………………….  ,r.č. …………………………… 
…..................................r.č.: , bytem Vondroušova  ………….,Praha 6, PSČ 163 00, mající 
ve společném jmění manželů  jedontku č:                společně zmocňuji tímto pana/paní  
………………………………………..,nar.:. ……………………,aby nás zastupoval  při jedn- 
nání na 5.schůzi shromáždění Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218,Praha 6, 
konaném dne 21.5.2012 , zastupoval-la, podával-la naším jménem  návrhy a hlasoval-la 
za nás  dle našich dispozic. Plná moc je platná a účinná dnem její přijetí, končí  okamži-
kem ukončení jednání shromáždění. 
 
 
 Plnou moc uděluji dne: : …..........................................  …...........................................                                                                                            
(podpis před členem výboru) :  
 
 
 
Plnou moc přijímám dne: ………………………………………………. 
                            podpis:     


