Pozvánka na 7. schůzi Shromáždění vlastníků
Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218, Praha 6
--------------------------------------------------------------------------------------den a místo konání: 3.12.2013 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. Zpráva o činnosti kontrolní komise
8. Zpráva o činnosti správce
9. Schválení účetní závěrky SV za rok 2012 a činnost správce
10. Informace o stavu příprav vybudování vlastní plynové kotelny
11. volba člena výboru sv za pí. Hanu Melkovou
12. volba 4 náhradníků na člena výboru sv ( v dubnu končí volební období pro
JUDr. Karla Vitáka a pro Hanu Holečkovou a v lednu 2013 chce ukončit členství ve
výboru sv pan Vladimír Vlček )
13. volba 3 náhradníků kontrolní komise ( v dubnu končí volební období pro MgA.
Miroslava Marko a pro Petra Fouska)
14. Diskuse
15. Rekapitulace Návrh usnesení ze shromáždění SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6.
16. Závěr
Výbor sv upozorňuje ostatní vlastníky že : dle nálezu Nejvyššího správního soudu
může na schůzi shromáždění vlastníků každého SV , jiného vlastníka zastupovat na základě Plné moci pouze jiný vlastník našeho společenství. Z výše
uvedených důvodů nelze zplnomocňovat ani rodinného příslušníka, který není
spoluvlastníkem jednotky ve společenství. !!!
Za výbor SV Vondroušova 1212-1218, Praha 6.

JUDr. Karel Viták
předseda výboru sv

Plná moc
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 shromáždění Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218,Praha 6, konaném dne 3.12.2013
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:

Plná moc
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 jednnání na 5.schůzi shromáždění Společenství vlastníků Vondroušova 1212-1218,Praha 6,
konaném dne 3.12.2013 , 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 okamžikem ukončení jednání shromáždění.
Plnou moc uděluji dne: : ….......................................... …...........................................
(podpis před členem výboru) :

Plnou moc přijímám dne: ……………………………………………….
podpis:

