
Společenství vlastníků pro dům č. p. 988, Praha 4, Háje 
Se sídlem Jurkovičova 988/24, Háje, 149 00 Praha, IČ 034 98 506, 

Zapsané v rej stříku společenství vlastníku jednotek u Městského soudu v Praze oddíl S, vložka 15770. 
e-mail: info@jurkovicova988.cz 

Pozvánka 
Výbor společenství svolává Shromáždění společenství vlastníků 

v v 

na 29. 5. 2018 do společenského sálu v ZS "Cervená škola" 
K Milíčovu 67 4/2, Praha 4 od 17:30 hod. 

Prezence od 17:30 do 18:00 (kontrola občanských průkazů a plných mocí) 

Program shromáždění: 
1) Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu shromáždění 
2) Hospodaření za rok 2017 

a. Informace o hospodaření a schválení účetní uzávěrky za rok 2017 
b. Zpráva kontrolní komise 

3) Realizované činnosti a provoz domu 
a. Reklamace a technický stav domu 
b. Odečty měřidel tepla a vody 
c. Společná anténa- přechod na DVBT -2 
d. GDPR v praxi SV 
e. Zeleň- realizace a návrh dalších úprav 
f. Zářijový den 

4) Plánované investice 
a. Návrh a schválení rozpočtu 2018/19 

5) Užívání společných částí domu 
a. Sousedské vztahy, zásahy do stavebních konstrukcí domu a protipožární bezpečnost 

6) Ukončení volebního období a příprava voleb 2019 do výboru a kontrolní komise 
a. Příprava voleb a personální optimalizace - výbor 
b. Příprava voleb a personální optimalizace - kontrolní komise 

7) Různé, diskuze, závěr 
a. Dodržování domovního řádu 
b. Připomínky a podněty vlastníků 

Vážení vlastníci, 

rádi bychom Vás seznámili s chodem našeho SV za uplynulý rok 2017, rok letošní 2018 a s 
výhledem na rok 2019. Žádáme Vás proto, abyste se na shromáždění osobně dostavili, nebo 
zmocnili plnou mocí důvěryhodnou osobu (partnera/souseda/člena rodiny/člena výboru ... ), 
abychom mohli společně projednat všechny navrhované body programu. Shromáždění jsme 
připravili tak, aby bylo rychlé a efektivní a umožnilo projednat klíčové body Gednání musí být s 
ohledem na provoz budovy ukončeno nejpozději ve 20:30). 
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