
IX. shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 

 
Místo konání: budova ZŠ Veronské nám.  
Čas a datum konání:  30. 5. 2017 v 18:30 hodin 
Přítomno:  3 členové výboru SVJ (Martin Brabec, Jiří Brabec, Františka Valentová) 
                    32 vlastníků (dle prezenčních listin) z toho 3 vlastníci předali plnou moc 
                    tj.: 33 % všech vlastníků 
                      
Program: 
- prezentace  
- zpráva o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období 
- výměna vodoměrů 
- nová firma na úklid 
- kolárna ve vchodě 381 
- výhled investic 
- diskuze 
- závěr 
 
1. Po zahájení schůze místopředseda M. Brabec informoval přítomné se stavy účtů. 

Stav účtu k 3. 4. 2016 činí 3.403.873,- Kč. 
Drobné vydání činilo cca 6 773,- Kč. 
Dále informoval o stavu dlužníků, který je téměř na nule. Podařilo se vymoci za 
pomoci právního zástupce dluh od největší dlužnice. Momentálně se soudíme jen o 
úroky s prodlení. Původní dluh činil cca 250 000,- Kč. 

 
 

2. M. Brabec společně s J. Brabcem informoval přítomné o nutnosti výměny vodoměrů, 
kterým končí v srpnu certifikace. Tato výměna proběhne s největší pravděpodobností 
v průběhu měsíce září. Vlastníci budou včas upozorněni. 
 
 

3. Výbor informoval přítomné o výběru nové firmy na úklid všech tří vchodů. K této 
změně výbor přistoupil kvůli opakovaným stížnostem na úklid. Navíc náklady budou 
zhruba poloviční než dosud. 
 
 

4. Dále byl přednesen a projednán návrh na úpravu kolárny a kočárkárny ve vchodě 381.  
 
   

5. Výbor dále informoval přítomné o plánu v horizontu dvou let vyměnit vstupní portály 
dveří, a to jak na východní tak i západní straně domu.  
 
 
                                                                               
              
 



Diskuse 
 
Výbor apeloval na vlastníky ohledně hluku v domě (vrtání apod.). Toto se děje snad už 
s pravidelností vždy kolem 20té hodiny a dále. 
Dále výbor upozorňoval na nepořádek ve sklepech, zejména ve vchodě 379 a rovněž na 
ničení vnitřku domu. 
  
 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat přibližně v listopadu 2017 
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 20:00 hod. 
 
V Praze dne 
1. 6. 2017 
 
Zapsal Martin Brabec 
 
 
  


