
X. shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 
 

 
Místo konání: společenský sál restaurace „ U Čouků“ 
Čas a datum konání:  27. 11. 2018 v 18:30 hodin 
Přítomno:  3 členové výboru SVJ (Martin Brabec, Jiří Brabec, Františka Valentová) 
                    39 vlastníků (dle prezenčních listin) z toho 1 vlastník předal plnou moc 
                    tj.: 40,6 % všech vlastníků 
              
         
Program: 
- prezentace  
- zpráva o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období 
- oprava nebo výměna vstupních dveří  
- diskuze 
- závěr 
 
 
1. Po zahájení schůze místopředseda M. Brabec informoval přítomné se stavy účtů. 

Stav účtů k 27. 11. 2018 činí 4.509.533,- Kč. 
Drobné vydání činilo cca 7 769,- Kč. 
Dále informoval o stavu dlužníků, který je téměř nulový. Podařilo se skoro po roce 
soudní cestou a za pomoci právního zástupce vymoci dluh od největší dlužnice a to 
včetně úroků z prodlení. Původní dluh činil cca 250 000,- Kč. 

 
 

2. M. Brabec společně s J. Brabcem informoval přítomné o nutnosti opravy nebo 
výměny vchodových portálů do domu, které mají již po životnosti. Všichni přítomní  
se na tomto shodli a bylo domluveno poptání aspoň 3 firem, aby připravily cenovou 
nabídku. 
Zároveň byly ujasněny parametry dveří, které budeme požadovat: jednokřídlé dveře 
s možností přendání poštovních schránek do pevného (neotvíratelného) křídla, tmavší 
barevný odstín, provedení anti vandal, otevírání na elektronický čip se samo 
uzamykatelným systémem zámku, ale při zachování možnosti otevřít z bytu jako 
doposud. 
S realizací se počítá ve 2-3 čtvrtletí roku 2019, ale toto bude odsouhlaseno na 
mimořádné schůzi nájemníků. 
 
 

3. Dále byl vznešen od vlastníků návrh ohledně schodů na západní straně a případnou 
výměnu schodnic (jde hlavně o hluk).  
Výbor se pokusí zjistit, zda to lze a jestli bude nějaká firma ochotna toto realizovat a 
jaké by byly náklady.   
 
 
  



 
                                                                   
         

Diskuse 
 
Veškerá diskuze byla vedena k tématu nových vstupů do domu, aby se doladily požadavky 
na poptávku. 
  
 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat přibližně na jaře 2019 
 
Shromáždění bylo ukončeno v 19:30 hod. 
 
V Praze dne 
30. 11. 2018 
 
Zapsal Martin Brabec 
 
 
  


