
 

Výbor 
Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973 

se sídlem Praha 9, Sousedíkova 971/5, PSČ 190 00 
zapsaného v rejstříku společenství vlastníků vedeném u MS v Praze 

oddíl S, vložka 13933, IČ:24257061 
 

svolává v souladu se stanovami 
 

Shromáždění vlastníků 
 

Společenství vlastníků Sousedíkova č. p. 969-973 
 
 
Datum konání : 17. 05. 2017 

Čas konání: registrace od 17:30 
zahájení schůze v 18:00 

 
Místo konání: Business Centrum Freyova 27 (dříve budova Hospodářské komory) 

Freyova ulice  27/82 
Praha 9 – Vysočany, 190 00 
2. PATRO - konferenční sál LABE  

Program: 

1. Přivítání přítomných 
2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2015 a 2016 
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2015 a 2016 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016 
6. Volba členů výboru a kontrolní komise SVJ pro další funkční období 
7. Hlavní události roku 2017 
8. Informace o výstavbě ZŠ a MŠ U Elektry/Sousedíkova 
9. Debata 
 
Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství 
(www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru. 
 
 

 
 
 
  

 

http://www.sousedikova.cz/


 

Vážení vlastnící bytů v Rezidenci nad Rokytkou, 
velmi si ceníme Vaší důvěry ve výbor SVJ a chceme, aby vedení společenství nadále              
fungovalo co nejlépe. Musíme však konstatoval, že minulá účast na shromáždění byla nižší             
než 50%, a tedy shromáždění nebylo usnášení schopné. Pořádání shromáždění vlastníků je            
finančně i časově nákladné. Nízkou účastí však veškeré tyto náklady přijdou vniveč. Žádáme             
Vás proto o účast na nacházejícím shromáždění, které je obzvláště důležité z důvodu volby              
členů výboru a kontrolní komise na další funkční období. Zvažte proto prosím Vaši             
kandidaturu do těchto orgánů SVJ. Nezvolení nových členů by společenství přineslo značné            
potíže. Pevně však věříme, že k této eventualitě nedojde. Pokud se nebudete z jakéhokoliv             
důvodu moci osobně zúčastnit, zmocněte prosím prostřednictvím přiložené plné moci          
jinou osobu (vašeho souseda, známého, případně se můžete obrátit na kteroukoliv osobu            
z výboru či kontrolní komise), které důvěřujete, a která se schůze zúčastní jako Váš zástupce.              
Plná moc nemusí být úředně ověřena.  
 
Chtěli bychom upozornit na to, že v případě, kdy je byt vlastněn více jak jednou osobou, je                
nutné si opatřit plnou moc za každého vlastníka a to i pro případ společného jmění               
manželů. Tedy i pro případ, kdy se schůze zúčastní pouze jeden z vlastníků, je potřeba mít od                 
druhého sebou plnou moc pro možnost hlasování za bytovou jednotku. 
 
Děkujeme za spolupráci. 
 
V Praze dne 10. 4. 2017              Výbor SVJ 
 
Jak se do budovy dostat: 
 

 
 

Parkovat je možno v okolí např. v ulici Na břehu či v podzemních garážích Galerie Fénix (3 
hodiny zdarma)  

 



 

PLNÁ MOC 
k zastupování na shromáždění vlastníků 

Společenství vlastníků Sousedíkova 969-973 
konaného dne 17. 05. 2017 

 
/zmocnitel/ 

 

alt. pro fyzickou osobu 

jméno: ............................................................................................................................ 

r.č.: ................................................ 

bytem: ............................................................................................................................ 

alt. pro právnickou osobu 

obchodní firma právnické osoby..................................................................................... 

IČ: ............................................... 

se sídlem: ......................................................................................................................  

jejímž jménem jedná: ..................................................................................................... 

 
tímto zmocňuje 

/zmocněnec/ 
 

jméno: ............................................................................................................. 

r.č: .................................................... 

bytem: ............................................................................................................. 

 
k zastupování zmocnitele, jakožto vlastníka jednotky/jednotek č. .......................,        
nacházející/ch se v budově č.p. 969, 970, 971, 972, 973, umístěné na pozemku parcelní              
č.1014/249, 1014/256, 1014/264, 1014/273 a 1014/280, nacházejících se v katastrálním území           
Vysočany, obec Praha, zapsáno na LV 6385 pro k.ú. Vysočany, obec Praha na shromáždění              
vlastníků Společenství vlastníků jednotek Sousedíkova 969, 970, 971, 972, 973, konaném dne            
17. 05. 2017 a to při výkonu veškerých práv vlastníka, včetně všech hlasování.  
 
 
V ........................ dne .................... 
 

....................................... 
    podpis zmocnitele 

Plnou moc přijímám: 
 
 

....................................... 
    podpis zmocněnce 

 


