
Pozvánka 
 

na Shromáždění SVJ  Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno 

Místo a čas konání: Konferenční sál, Hotel Vista, Hudcova 72, 621 00 Brno;  

7. 9. 2017 v 18.30 hodin 

 

Program shromáždění SVJ 

1. Prezence 

2. Návrh a schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

3. Zpráva o činnosti od posledního shromáždění 

4. Stav hospodaření – Finanční zpráva 

Účetní uzávěrka za rok 2016 

5. Volba nového výboru SVJ (třem končí mandát, dva rezignují) 

6. Schválení nové koncepce správy SVJ 

a. Schválení uzavření smlouvy o zajišťování ekonomické správy SVJ externím dodavatelem 

(účetnictví a vyúčtování) včetně roku 2017 

b. Schválení provedení výběrového řízení a uzavření smlouvy s externím dodavatelem na 

zajišťování provozu kotelny od roku 2018 

c. Schválení úpravy DPP pro členy výboru na činnosti spojené se správou 

7. Schválení účtování za teplou vodu a topení v roce 2017 

8. Schválení zahájení projektové přípravy výměny výtahů, provedení výběrového řízení na zajištění 

projektové přípravy externím dodavatelem s uzavřením smlouvy na zajištění celého průběhu výměny 

výtahů včetně kolaudace 

9. Schválení plánu oprav – dveře a zámky 

10. Návrh na zavedení kamerového systému 

11. Různé, diskuze 

12. Návrh a přijetí usnesení 

                                                                                                                       Výbor SVJ 

 

 

PLNÁ MOC* 

 

……………………………………………………………,  narozen(a) .............................. 

jméno zmocnitele (uveďte své jméno – jméno člena SVJ) 

 

bytem  ................................................................................ 

 (uveďte adresu trvalého bydliště) 

jako člen SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno zplnomocňuji tímto pana (paní) 

 

…………………………………………………………………………,  narozen(a) .............................., 

jméno zmocněnce (uveďte jméno osoby, které dáváte plnou moc) 

 

bytem  ................................................................................ 

 (uveďte adresu jeho-jejího trvalého bydliště) 

k tomu, aby mne zastupoval(a) na shromáždění SVJ Ostružinová 1, 3, 5, 7, 9, Brno dne 7. 9. 2017, mým 

jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.  

Tato plná moc se uděluje právě jen na dobu konání shromáždění SVJ dne 7. 9. 2017. 

 

 

V ...................... dne ………………………     ……………………………………………………… 

                                          podpis  

 

Plnou moc přijímám. 

 

V ..................... dne ………………………     ……………………………………………………… 

                              podpis  

* v případě SJM a vice spolumajitelů viz poučení na druhé straně 



Poučení pro vyplňování plné moci pro majitele se SJM (Společné jmění manželů) a více spolumajitelů 

 

Podle Nového občanského zákoníku mají spolumajitelé povinnost určit společného zástupce pro jednání vůči 

SVJ. Ti, kdo máte Společné jmění majitelů a spoluvlastnictví, jste tohoto zástupce určili plnou mocí. Tito 

zplnomocnění spolumajitelé budou uvedeni na prezenčních listinách, a pokud se shromáždění nezúčastní a 

chtějí, aby se za ně zúčastnil shromáždění a hlasoval další spolumajitel, nebo třetí osoba, musejí tuto osobu 

zplnomocnit k jednání přiloženou plnou mocí. Pokud tak neučiní, nebude spolumajitelům bez plné moci 

umožněno na shromáždění hlasovat!!!  


