
POZVÁNKA  NA  SHROMÁŽDĚNÍ 

 
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská 

Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101 
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449 

které se koná dne 

 

3.12. 2013 v 19.00 hod v tělocvičně TJ Sokol Liboc 
 

 

Program: 

 

1. Prezentace při příchodu, vysvětlení způsobu hlasování a představení skrutátorů, volba 

zapisovatele 

2. Schválení programu Shromáždění 

3. Zpráva výboru o činnosti za období od ledna do listopadu 2014 

4. Zpráva dozorčí rady  

5. Schválení vyúčtování služeb vlastníků a zprávy o hospodaření z roku 2013-2014 

6. Schválení čerpání Zdroje oprav  (FO) a Provozního zdroje (PF) 

7. Schválení rozpočtu na rok 2015 včetně plánu oprav na rok 2015 a schválení úprav 

záloh na služby 

8. Kotelna – změna správy kotelny a dodavatele tepla, studie kotelny – návrh nového 

řešení, hlasování o změně topného média – z LTO na plyn  

9. Hlasování o zvolení členů výboru a dozorčí rady na nové dvouleté období dle Stanov a 

Organizačního řádu SVJ. 

10. Různé 

 

Dokumenty (čerpání Fondu oprav a Provozního fondu, zpráva o hospodaření za rok 6/2013-

5/2014, hospodářský výsledek a rozpočet na následující období jsou zveřejněny na 

nástěnkách jednotlivých vchodů a www.svjruzyne.cz.  

Studie kotelny – je zveřejněna na webu SVJ nebo v kanceláři SVJ.  

 

 Toto Shromáždění je svolané na základě platných Stanov a organizačního řádu SVJ.  

Žádáme všechny vlastníky, aby se dostavili na Shromáždění. Pokud se z mimořádně vážných 

důvodů nebudete moci zúčastnit, prosím zplnomocněte jiného vlastníka nebo jiného člena, 

aby Vás na shromáždění zastoupil.  

Členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotky (i v SJM-společné jmění 

manželů) mají společně jeden hlas a ten kdo hlasuje, musí mít plnou moc od ostatních 

spoluvlastníků a to i v případě manželů! 
 

Plnou moc je možné si vyzvednout v kanceláři SVJ nebo u člena výboru, který zastupuje Váš 

vchod či stáhnout na www.svjruzyne.cz.  Plná moc nemusí být úředně ověřená.  

Nezapomeňte s sebou doklad totožnosti! 

 

 

V Praze dne 7.11.2014 

 

 

 

Za výbor předsedkyně SVJ – Blanka Frieszová 

http://www.svjruzyne.cz/

