
VI. shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 

Místo konání: budova ZŠ Veronské nám.  
Čas a datum konání:  27. 5. 2014 v 19 hodin 
Přítomno:  4 členové výboru SVJ  
                    50 vlastníků (dle prezenčních listin) z toho 5 vlastníků předalo plnou moc 
                    kteří disponují celkem 52,58% hlasů 
                      
Program: 
: 

- prezentace  
- zpráva o činnosti výboru  
- rekonstrukce elektřiny a celková revitalizace domu 
- seznámení s možnostmi financování  
- zpráva kontrolní komise 
- diskuze 
- usnesení a závěr 
 
1. Po zahájení schůze místopředseda M. Brabec předal slovo paní Kofroňové, která 

seznámila přítomné se stavy účtů. 
Stav účtu k 31. 3. 2014 činí 3,850.000,- Kč 
Na drobná vydání bylo z pokladny k 31. 3. 2014 vydáno 18.295,- Kč  
Do fondu oprav je měsíčně poukazováno 145.655,- Kč 

 
2. M. Brabec seznámil přítomné, že byly ve společných prostorách odbornou firmou 

vyklizeny odložené věci (ke kterým se nikdo nehlásil).  
 

3. Poptávka na rekonstrukci elektřiny a revitalizaci domu byla zaslána 6 firmám. Na 
poptávku reagovalo 5 firem, které také zaslaly nabídku. Tyto nabídky byly zpracovány 
do tabulky a ta byla vyvěšena na webových stránkách SVJ. Výbor po prostudování 
všech došlých nabídek vybral firmu GLOB Production, s.r.o., která byla následně 
odhlasována. 

a/ rekonstrukce elektřiny cca 2 000 000,- Kč 
b/ oprava balkónů včetně výměny zábradlí cca 5 000 000,- Kč 
c/ celkové zateplení + balkóny cca 8 000 000,- Kč 

 
4. Paní Kofroňová informovala o podmínkách úvěru 8 mil Kč na revitalizaci domu od 
ČSOB 
 
Hlasování o schválení úvěru od ČSOB ve výši 8 mil. Kč 

          Návrh byl odhlasován následovně: 
   
          pro hlasovalo 45 přítomných, kteří disponují celkem 48,14 % hlasů 

proti hlasovalo 5 přítomných, kteří disponují celkem 4,44 % hlasů 
zdrželo se 0 přítomných 
 



 
5. Hlasování o celkové revitalizaci domu firmou GLOB Production, s.r.o. 

          Návrh byl odhlasován následovně: 
   
          pro hlasovalo 45 přítomných, kteří disponují celkem 48,14 % hlasů 

proti hlasovalo 5 přítomných, kteří disponují celkem 4,44 % hlasů 
zdrželo se 0 přítomných 

 
 

6. Zprávu kontrolní komise o činnosti přednesla ing. Hlavičková 
Kontrolní komise konstatovala, že stav dlužníků se zvýšil na 226 501 Kč včetně dluhu 
kadeřnictví. 
 

a/ kontrolní komise vyslovila nespokojenost s pozdním dodáním některých  
    dokladů o hospodaření, jmenovitě výkazů a pohybu pokladny a hlavně pak 
    o stavu a pohyby dluhů na nájemném 
b/ kontrolní komise požaduje, aby byly přehledy o stavu dlužníků předkládány 
    ke kontrole čtvrtletně až do odvolání  
c/ kontrolní komise doporučuje, aby výbor SVJ pravidelně projednával vývoj 
    ve stavu na účtu dlužníků a to nejméně 1 x za čtvrtletí.  
    Pokud dluh na nájemném dosáhne 3 splátky nájemného, aby byla sepsána 
    dohoda o uznání dluhu s upozorněním, že v případě neplnění splátek bude 
    dluh předán k soudnímu vymáhání. 

 
Paní Kofroňová se zavázala, že nejpozději do 10 ti dnů uhradí dluh, který jí vznikl na 
nájemném. Pokud tak neučiní, dá výpověď ze své funkce a odstoupí z výboru. 
 

Usnesení 
 
Bude zahájeno jednání s vybranou firmou, které povede k podpisu smlouvy na revitalizaci 
domu. Zároveň začnou jednání s bankou ČSOB o poskytnutí úvěru. 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat v listopadu 2014 
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 21:15 hod. 
 
V Praze dne 
28. 5. 2014 
 
Zapsal Martin Brabec 
 
 
  


