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P o z v á n k a  
Výbor společenství svolává Shromáždění společenství vlastníků 

na 21. 6. 2022 do dolní tělocvičny ZŠ „Červená škola“  

K Milíčovu 674/2, Praha 4 od 17.30 hod. 

Prezence od 17.30 do 18.00 (kontrola občanských průkazů a plných mocí) 

Program shromáždění: 

Bližší informace pro jednotlivé body programu shromáždění najdete na webové stránce 

www.jurkovicova988.cz v sekci Podklady pro hlasování. 

1) Úvod, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu shromáždění  

2) Realizované činnosti a provoz domu  

a. Realizované opravy, investice a technická vylepšení v domě 

b. Provozní problémy domu 

3) Hospodaření za rok 2021 

a. Informace o hospodaření 

b. Zpráva revizora 

c. Schválení účetní uzávěrky za rok 2021 

4) Plánované investice  

a. Návrh a schválení rozpočtu 2022/2023 

• 3. etapa doplnění svodů k odvodnění balkónových stříšek včetně uzemnění  

• Vyvážení topné soustavy  

• Zabezpečení větracích otvorů v garážích proti drobným živočichům  

• Elektromobilita varianta č. 1 pro 2 automobily 

• Elektromobilita varianta č. 2 pro 6 automobilů 

• Malování schodiště a chodeb  

• Zajištění strmých svahů u vchodů 

• Instalace ochranných plůtků 

• Drobné výdaje 

• Rezerva základní nebo rozšířená 

5) Různé, diskuse, závěr 

a. Připomínky a podněty vlastníků  

Vážení vlastníci, 

rádi bychom Vás seznámili s chodem našeho SV za uplynulý rok 2021, příslušnou část roku 

letošního 2022 a s výhledem na rok 2023. Žádáme Vás proto, abyste se na shromáždění osobně 

dostavili, nebo zmocnili plnou mocí pro Vás důvěryhodnou osobu (partnera, souseda, člena 

rodiny nebo člena výboru resp. kontrolní komise), abychom mohli společně projednat všechny 

navrhované body programu. Tak jako minulý rok se Shromáždění vlastníků bude konat v 

prostoru tělocvičny. Vstup je pouze v sálové obuvi, která neznečistí a nepoškodí dřevěnou 

podlahu. Prostor má omezený počet míst k sezení, přineste si proto přezůvky a případně i něco 

na sezení, co bude vůči podlaze šetrné (nelze např. použít židle). 

 

Za výbor společenství   Ing. Petr Hamann  Ing. Jaroslav Jirásek  

     předseda výboru  místopředseda výboru  

V Praze dne 30. 05. 2022 
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