
Výbor
Společenství vlastníků jednotek Sousedíkova 969, 970, 971, 972, 973

se sídlem Praha 9, Sousedíkova 915/5, 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 jednotek Sousedíkova
969, 970, 971, 972, 973

Datum konání : 13. 11. 2018 

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

Místo konání: budova Hospodářské komory ČR
Freyova ul.  27/82
Praha 9 – Vysočany, 190 00
2. PATRO - konferenční sál LABE 

Program:

1. Přivítání přítomných
2. Zpráva o hospodaření společenství v roce 2017
3. Zpráva kontrolní komise za rok 2017
4. Schválení účetní závěrky za rok 2017
5. Hlavní události roku 2017
6. Plán investic – schválení provedení výmalby, stav střech a termín jejich výměn
7. Informace o možnostech instalace klimatizace a dalších zásahů do společných částí budovy
8. Informace o havárii výtahu   domě č. 1 (cena opravy 108 tis. Kč)
9.  Debata

! Bezpečnost budov a chování obyvatel
! Okolní výstavba
! Možnost instalace základnové stanice (BTS) mobilního operátora Vodafone na střechu domu 

č. 4
! Elektromobily – možnost nabíjení ve společných garážích 
! Další témata dle zájmu přítomných členů SVJ

Bližší informace a dokumenty budou před konáním schůze vyvěšeny na webu společenství 
(www.sousedikova.cz), případně budou na požádání k nahlédnutí u členů výboru.
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Vážení vlastnící bytů v Rezidenci nad Rokytkou,
 vzhledem k předchozímu neúspěšnému pokusu o svolání shromáždění v loňském roce, které
nebylo z důvodu nízké účasti usnášení schopné, na Vás dnes apelujeme a žádáme Vás o Vaši
účast  na  tomto  nadcházejícím  shromáždění  vlastníků.  Vzhledem  k nutnosti  schválení
velmi  důležitých  věcí  jako  je  schválení  účetních  závěrek,  je  Vaše  účast  zcela  nutná.
Neplýtvejme znovu našimi výdaji na pronájem sálu a přítomnost notáře, které by v případě
malé účasti opět byly zaplaceny zbytečně.
 
Pokud  se  nebudete  z jakéhokoliv  důvodu  moci  osobně  zúčastnit,  prosím  zmocněte
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. Její vzor je zde
přiložen. 

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.

Zváni  jsou  samozřejmě  i  vlastníci,  kteří  nebudou  ke  dni  konání  shromáždění  zapsáni  v
katastru  nemovitostí,  případně  dlouhodobí  nájemníci  v Rezidenci  nad  Rokytkou  v  těchto
případech ale bez práva hlasovat. 

V Praze dne 11. 10. 2018              Výbor SVJ

Jak se do budovy HK ČR dostat:

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