
zápis ze lV. schůze shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379_381

Datum a místo konání: 25. 4.2O!3 18:00, jídelna ZŠ Veronské nám' 391

Přítomni: celý výbor SVJ, A. Bartoš, M. Brabec, J. Kofroňová, F. Valentová, J. Brabec

Host: ing. Klíma

Vlastníci: viz. prezenční listy (3 listy)

Bodv schůze: L) prezence

2) informace o PENB a projektové dokumentaci k revitalizaci objektu - lng. Klíma

3) finanční zpráva za rok20L2 - J. Kofroňová

4) zpráva kontrolní komise - lng. l. Hlavičková

5) zpráva o činnosti výboru za rok 2012 - A' Bartoš, M' Brabec

6) hlavnítéma: rozsah revitalizace objektu SVJ

7) diskuze k revitalizaci

8) hlasování o realizaci revitalizace a jejím rozsahu

9) usnesení, závěr

18:00 - ].8:15 prezence vlastníků - 53 fyzicky přítomných, 1vlastník předal plnou moc předsedovi, majoritní

vlastník nepřítomen

Konstatováno - shromáždění není usnášení schopné k hlavnímu předmětu schůze - realizace revitalizace

objektu.

18:20 ing. Klíma informoval vlastníky o

revitalizace objektu

18:40 člen výboru J. Brabec zpochybňuje

kompetence lng. Klímy a jeho odchodem.

PENB a projektové dokumentaci, předměty potřebné kzahájení

kompetenci lng. Klímy, následná diskuze je ukončena obhajobou

19:10 J. Kofroňová předkládá finanční zprávu za rok2012. (přiložen 1 list jako nedílná součást zápisu)

t9:20 zpráva lng. Hlavičkové za KK: kritika komunikace předsedy a qiboru s KK, členové nejsou zváni na

schůze rni boru SVJ

kritika akce schody - termín a rnýše platby, dokončení

Diskuze ke kritice přeskakuje mezi jednotlivými body zprávy KK. Během diskuze byla kritizována i akce výměna

stoupaček a akce Centrio - digitální TV a lnternet. Zdůvodnění způsobu realizace investičních akcí - schody -
jako investice do 300.000,- Kč za půl roku, o které výbor může rozhodnout bez souhlasu vlastníků, ani - výměna

stoupaček - jako akce havarijního stavu stoupaček (investice cca 980.000,- Kč) nebyla vlastníky přijata. Akce

Centrio byla označena členem výboru j. Brabcem jako bezúplatné podnikání firmy v prostorách SVJ. Bylo

oznámeno vlastníkům, že tato akce nebyla investiční, SVJ nestála žádné finance'
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Z diskuze vÝbor učinil a oznámil závěr:

Členové KK budou vždy přítomni na schůzi výboru _ členové KK i vlastníci budou nejméně 3 dny předem

informováni o konání schůze výboru. Zodpovídá: předseda A. Bartoš

K akci schody bude do 3. 5. 2013 veřejně oznámeno řešení výměny schodnic a termín dokončení podest.

Zodpovídá: předseda A. Bartoš a místopředseda M. Brabec

K akci výměna stoupaček _ budou předloženy všechny dokumenty spojené s touto akcí, na požádání v lnfo

dnech.

Výbor SVJ neprovede žádnou investiční akci bez souhlasu shromáždění vlastníků. Zodpovídá: celý uýbor SVJ

Schůze ukončena ve 21:19 na stejném místě a ve stejném složeníuiboru SVJ a přítomnosti 47 vlastníků, nebyl

projednán hlavní bod, nebylo provedeno žádné hlasování, ani usnesení, byl učiněn pouze závěr, ke kterému se

výbor SVJ zavázal.

Ruční zápis provedla Fr. Valentová, zápis v digitální podobě provedl předseda A. Bartoš

Zápis ruční: 25' 4. t3
*:

Zápis di8itáln í:2.5. t3 \
.J .'

Publikováno: 3. 5. 13 -, ' ' -''' '' \ 1

V Praze, 3. května 2013
Společenství vlastníků jednotek

Veronské náměstí 379-38x
sídlo: Veronské nám. 379

109 00, Praha 15_Horní Měcholupy
lC:2479077O


