
          POZVÁNKA  

                                   Výbor SVJ Habartická 496-503, Praha 9 svolává    

      S H R O M Á Ž D Ě N Í  VLASTNÍKŮ  BYTOVÝCH JEDNOTEK 
                  domu Habartická č.p. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, Praha 9,  

                                                         které se bude konat   

           ve středu  29.11. 2017  od 18.00 hodin 
v jídelně gymnázia Litoměřická 726, Praha 9 ( přístup z ul. Litoměřická, vchod 

vpravo vedle hl. vstupu, po schodišti do 1. patra) 

Prezence účastníků od 17.15 hod. 
Program Shromáždění: 

1.  Zahájení  

2.  Volby zapisovatele schůze, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů 

3.  Zpráva Výboru o činnosti, hospodaření, investicích, technické správě 

  (tech. správu převezme správce FPS) 

4.  Zpráva Kontrolorů   

5.  Schválení účetní závěrky SVJ Habartická za rok 2016 a 2015 

6.  Plán oprav (návrh vlastníka na odemykání vchod. dveří z bytu- hlasování) 

7.  Schvalování Pravidel pro zadávání investic, oprav, stavebních úprav 

 Schvalování Pravidel pro upomínání dlužníků SVJ 

8.  Volby člena výboru a dvou kontrolorů 

9.  Diskuze  

10.  Usnesení Shromáždění 

Shromáždění je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

hlasů Společenství.   

! K zastupování na Shromáždění  lze udělit plnou moc,  spoluvlastníci a 

manželé si musí  vzájemně udělit plnou moc k zastupování, podpisy nemusí 

být ověřené ! 
Účetní závěrku za rok 2016 a další doklady je možné prohlédnout  a projednat 
v kanceláři výboru v čp. 496  dne 22.11.2017 od 18.30 do 20.00 nebo prohlédnout  
na www.habarticka.cz 
 

V Praze, dne 14.11.2017, za Výbor Společenství  vlastníků domu Habartická  496-503, Praha 9:   

     Ing. Michaela Holá- předsedkyně výboru                  Jiří Kříž- místopředseda výboru v.r. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
PLNÁ  MOC  Já, níže podepsaný(á)  
 jméno, rodné číslo:  ………………………………………………………           

trvale bytem:     ………………………………………………………  

jako vlastník, spoluvlastník, SJM bytové jednotky č……v domě čp. ……   , ul.Habartická, 

Praha 9  zplnomocňuji:  

 jméno, rodné číslo:  ………………………………………………………  

 trvale bytem:     ………………………………………………………  

aby mne zastupoval na Shromáždění vlastníků domu čp. 496-503, ul. Habartická, Praha 9 dne 

29.11.2017 ve všech úkonech s právem hlasovat ve výši  spoluvlastnického podílu.  

V Praze, dne ………………..   podpis  …………………………….  

Zmocnění přijímám                           podpis  …………………………….  



     


