
Pozvánka na schůzi společenství 

Předsedkyně výboru Společenství pro dům Dvorského 6, Brno 
Dvorského 28/6, 639 00  Brno, IČO: 292 84 856 
 

svolává 

schůzi Společenství pro Dům Dvorského 6 

Datum konání: 09. Listopadu 2015 / pondělí /  18:00 hod 

    prezence od  18:00 – 18:10 hod 
 

Místo konání: chodba a meziposchodí ve 2. nadzemním 
podlaží domu Dvorského 6, Brno 

 

Program shromáždění: 
 
1) Zahájení 
2) Schválení programu 
3) Hospodaření za rok 2014 
Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění 
financování, oprav, údržby domu Dvorského č.p 28/6. 
Zpráva o čerpání prostředků  
Hlasování o schválení výsledků hospodaření Společenství Dvorského 6 
4) Hospodaření za rok 2015 
Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění 
financování, oprav, údržby domu Dvorského č.p 28/6. 
Zpráva o čerpání prostředků – zůstatek na účtě 
Předpoklad čerpání do konce roku 2015  
Dluhy k 21. 09. 2015, včetně informace o způsobu jejich vymáhání 
5) Předepsaná každoroční kontrola spalinových termín: 
6) Plán oprav a údržby na rok 2016, běžné opravy a údržby společných 
částí domu – návrhy 
Hlasování  
7) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí, zpráva o stavu 
finančních prostředků ve fondu dlouhodobých záloh   
Hlasování  
8) Návrh rozpočtu na rok 2016 
příspěvky na opravy, údržbu,(tvorba plánu záloh na rekonstrukce) 
9) Zpráva Kontrolní komise a vyjádření výboru ke zprávě 
Schválení hospodářského výsledku za rok 2014 
Hlasování  
10) Ukončení reklamace dveří / oken 
11) Prohlášení vlastníka - Sklepy 
12) Stanovy Společenství Vlastníků  změny v Občanském zákoníku 
13) Odpočty vodoměrů za rok 2015 - termín 
14) Výběrové řízení na odstranění vlhkosti sklepů 
15) Domovní řád,  
16) Diskuse 
17) Usnesení a závěr 
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Hlasování na shromáždění vlastníků bude umožněno pouze vlastníkům jednotek nebo jejich 
zmocněným zástupcům (plnou moc odevzdejte u prezentace, podpis nemusí být ověřen). 
Nájemníci se mohou zúčastnit jako hosté. Pro váhu hlasu každého vlastníka je rozhodující 
velikost jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu stanovená podle aktuálního 
výpisu z listu vlastnictví u Katastrálního úřadu ke dni 06.11.2015.  
 
Spoluvlastníci jednotky mají dohromady jeden hlas.  
 
Vážení vlastníci, prosíme o maximální možnou účast, neboť projednávaná problematika je velmi 
důležitá. Žádáme Vás, pokud se shromáždění osobně nemůžete zúčastnit, předejte prosím 
prostřednictvím přiloženého formuláře plnou moci osobě, která se schůze zúčastní jako Váš 
zástupce. 

 

Přílohy: 

Plná moc k zastoupení na schůzi společenství vlastníků 

 

 
 
V Brně . dne 21.10.2015 
 
 (za výbor SVJ) 
    Peter Nemec 

 
 

 

 

Publikováno / vyvěšeno dne: 21.10. 2015 


