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VIII. shromážd ění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 

 
Místo konání: budova ZŠ Veronské nám.  
Čas a datum konání:  5. 4. 2016 v 18:30 hodin 
Přítomno:  3 členové výboru SVJ (Martin Brabec, Jiří Brabec, Františka Valentová) 
                    49 vlastníků (dle prezenčních listin) z toho 4 vlastníci předali plnou moc 
                    tj.: 51 % všech vlastníků 
                      
Program: 
- prezentace  
- zpráva o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období 
- volba nového výboru 
- volba kontrolní komise 
- plán investic 
- diskuze 
- závěr 
 
1. Po zahájení schůze místopředseda M. Brabec informoval přítomné se stavy účtů. 

Stav účtu k 3. 4. 2016 činí 3.831.402,- Kč. 
Drobné vydání činilo cca 20 000,- Kč. 
Dále informoval o stavu dlužníků, který je přibližně 19 000,- Kč. Původní dluh činil 
cca 250 000,- Kč. 

 
 

2. M. Brabec vyzval přítomné, zda chce někdo kandidovat do výboru SVJ. Jelikož se 
nikdo nepřihlásil, hlasovalo se o stávajícím výboru v tomto složení (M. Brabec, J. 
Brabec a F. Valentová).  
Hlasování dopadlo následovně: 
Pro bylo 48 vlastníků, proti bylo 0 vlastníků a zdržel se 1 vlastník. 
 
 

3. M. Brabec požádal přítomné o navržení členů kontrolní komise, která zanikla 
rezignací ing. Hlavičkové.  Nikdo navržen nebyl, a proto zatím nebyla kontrolní 
komise zvolena.  
Zároveň členové výboru informovali o dopisu s odboru životního prostředí, který se 
týká nepořádku v okolí popelnic.    
Výbor informoval o záměru dát vymalovat všechny 3 vchody. 
 
 

4. Dále bylo schváleno vymalování všech 3 vchodů a současně s tím osadit rohy 
rozvaděčů (v přízemí) krycí lištou. Tuto lištu necháme osadit do všech pater i u 
výtahových dveří. 
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Diskuse 
 
Vzhledem k vandalismu byl dán návrh na osazení vchodů bezpečnostními kamerami. Výbor 
již kolem této problematiky podnikl příslušné kroky a zjišťoval informace.  
S výsledkem seznámil všechny přítomné. 
  
 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat přibližně v listopadu 2016 
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
 
V Praze dne 
10. 4. 2016 
 
Zapsal Martin Brabec 
 
 
  


