
V. shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 

 
Místo konání:   budova ZŠ Veronské nám.  
Čas a datum konání: 2.11.2013 v 19 hodin 
Přítomno:  4 členové výboru SVJ (p. Bartoš omluven) 
                    47 vlastníků  (dle prezenčních listin) z toho 6 vlastníků předalo plnou moc 
                    tj.: 49 % všech vlastníků 
                      
Program: 
: 

- prezentace  
- zpráva o činnosti výboru  
- hospodaření V roce 2013  
- zpráva kontrolní komise  
- informace o výhledu na období 2014-2015 (rekonstrukce 

o elektřiny) 
- zjištění zájmu vlastníků o zateplení domu  
- diskuze 

- usnesení a závěr 
 
 
1. Po zahájení přečetl místopředseda  M. Brabec prohlášení dosavadního předsedy A. 

Bartoše, který z důvodu vážných zdravotních potíží nemůže v současnosti vykonávat 
svoji funkci a veškerou svoji agendu tak delegoval od 1. 10. 2013 na místopředsedu p. 
Brabce a pí. Kofroňovou. Toto opatření platí do 31.12. 2013. Poté se o dalším postupu 
v této záležitosti rozhodne v souvislosti s aktuálním zdravotním stavem výše 
jmenovaného.  

 
2. Zprávu kontrolní komise o činnosti přednesla paní Dvořáková 

Kontrolní komise neshledala žádné nedostatky v oblasti evidence a úhrad.               
faktur, stejně jako v proplácení drobných výdajů z pokladny. 

     Připomínkovala otázku rekonstrukci schodů. 
 
3. Se stavem financí SVJ seznámila přítomné paní Kofroňová.   

Stav účtu k 30. 9. 2013 činí 3,337.936,- Kč 
Na drobná vydaní bylo z pokladny k 30. 9. 2013 vydáno 18.057,- Kč  
Do fondu oprav je měsíčně poukazováno 145.655,- Kč 
 

4. Návrhy vlastníků na použití financí k vylepšení domu v r.2014  
Během shromáždění vzešly od přítomných návrhy na:  
 

a/ rekonstrukci elektřiny ve společných prostorách (přednesl p.Brabec) 
b/ zateplení  

 
5. Hlasování o rekonstrukci elektřiny 

Návrh byl schválen celkem 47 hlasy  
 



 
 

6. Hlasování o zateplení 
          Návrh byl hlasován ve dvou variantách: 
  
          a/ pro balkony + natření      -  pro hlasovalo 22 přítomných 
          b/ pro balkony + zateplení  -  pro hlasovalo 22 přítomných 
              zdrželi se 3 přítomní  
 

7. Informativní stránky na internetu pro členy vlastníků 
          P. Brabec informoval o jejich zřízení do 31. 12. 2013. 
 
Usnesení 
 
Do konce února 2014 budou osloveny firmy, schopné provést schválenou rekonstrukci 
chodbové elektřiny, tak aby mohlo proběhnout jejich výběrové řízení. 
Stejný postup bude zvolen i pro výběrové řízení firem v otázce zateplení fasády a balkonů. 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat v dubnu 2014. 
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 20:30 hod. 
V Praze dne 
18. 11. 2013 
 
Zapsala Jana Kofroňová 
 
 
  


