
XI. shromáždění vlastníků SVJ Veronské náměstí 379-381 
 
 

 
Místo konání: budova ZŠ Veronské nám. 
Čas a datum konání: 28.1. 2020 v 18:35 hodin 
Přítomno:  3 členové výboru SVJ (Martin Brabec, Jiří Brabec, Františka Valentová) 
                    45 vlastníků (dle prezenčních listin) z toho 6 vlastníků předalo plnou moc 
                    tj.: 46,9 % všech vlastníků 
              
         
Program: 
- prezentace  
- zpráva o činnosti a hospodaření výboru za uplynulé období 
- schválení účetní závěrky za rok 2018 
- výměna osvětlení ve sklepích a montáž nouzového osvětlení na patrech 
- revize elektriky a plynu 
- oprava motoru na odsávání par ve vchodě 379 
- likvidace křovin a jejich ořez 
- diskuze 
- závěr 
 
 
1. Po zahájení schůze místopředseda M. Brabec informoval přítomné se stavy účtů. 

Stav účtů k 28.1. 2020 činí 4. 106. 247,- Kč. 
Drobné vydání činilo cca 6 598,- Kč. 

 
 

2. Dále výbor seznámil vlastníky s účetní uzávěrkou za rok 2018. O této uzávěrce se 
nechalo hlasovat. 
Výsledek roční uzávěrky byl všemi 45 hlasy schválen. 

 
3. M. Brabec společně s J. Brabcem informoval přítomné o probíhající výměně svítidel 

v suterénních prostorách a zároveň výbor informoval o montáži nouzového osvětlení 
na chodbách, které již proběhlo. 

 
4. Výbor rovněž informoval o proběhlé revizi elektriky a plynu. Dále bylo nutné opravit 

motor na odsávači ve vchodě 379. 
 

5. Výboru se podařilo zajistit ořezání křovin a likvidace křoví mezi vchody 378-379. 
Vzrostlé stromy, které jsou na východní i západní straně domu nám zatím odbor 
životního prostředí zde na úřadě nepovolil. Budeme to zkoušet i nadále.  
  
 
                                                                   
         



Diskuse 
 
V diskusi byl vznešen dotaz, zda by se daly nainstalovat nějaká protipožární čidla reagující 
na kouř. Výbor zjistí, jaké jsou možnosti a jak je to finančně náročné. 
Dále byl dotaz, zda by se nedala nějakým způsobem zajistit cirkulace vzduchu (hlavně kvůli 
smradu), který se pak drží v nejvyšších patrech a je to nepříjemné pro vlastníky, kteří tam 
bydlí. 
Výbor opět zjistí, jak by se tenhle problém dal řešit (třeba nějakým pomalým větrákem) a na 
příštím shromáždění vlastníky se stanoviskem. 
 
  
 
Další shromáždění vlastníků SVJ 379-381 se bude konat přibližně na rozmezí září-říjen 2020 
Na tomto shromáždění se bude schvalovat účetní uzávěrka za rok 2019. 
 
Shromáždění bylo ukončeno ve 20:15 hod. 
 
 
V Praze dne 
1.2. 2020 
 
Zapsal Martin Brabec 
 
 
  


