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Informace Kontrolní komise k událostem dne 20. 2. 2012 na Štouračově 21 

(všem členům SVJ) 

I. 

1. Na den 20. 2. 2012 v 18 hod. předseda výboru SVJ svolal řádnou schůzi výboru 

s programem: a) Pozemky, b) Stavební povolení, c) Smlouvy na realizaci 1. etapy 

revitalizace, d) Výběrové řízeni TDI. 

2. V 18 hod předseda výboru RNDr. M. Šorm informoval o rezignaci Ing. M. Zámečníka na 

členství ve výboru (Ing. M. Zámečník vložil týž den členům výboru do schránky dopis 

s rezignací). Předseda dále ústně sdělil, že dnes hodlá rezignovat taky on sám. Začal 

navrhovat další kroky postupu. 

3. Bod týkající se rezignace členů nebyl na ohlášeném programu schůze ze dne 18. 2. 2012. 

Změna programu nebyla předsedou výboru ani navržena a následně přítomnými členy 

výboru schválena. 

4. Předseda výboru se naopak v úvodním slově vůbec nezmínil o písemně podané žádosti 

předsedkyně KK (ze dne 15. 2. 2012), aby do programu výboru 20. 2. 2012 byl zařazen 

samostatný bod Zpráva kontrolní komise pro výbor SVJ (viz bod II). 

5. Jednání v prádelně na Štouračově 21 dne 20. 2. 2012 se zúčastnil také Ing. M. Šorm (st.). 

Do začínající diskuse mezi členy výboru SVJ a členy KK opakovaně zasahoval a v některých 

částech přejímal její řízení. 

6. Přítomní členové kontrolní komise (Dub, Hanzíková, Slezák) opakovaně žádali, aby byla 

řádně zahájena naplánovaná schůze výboru SVJ podle předem daného programu a aby 

byla dodržena procedurální pravidla. Předseda výboru ani Ing. M. Šorm (st.) toho nedbali 

a pokračovali ve svých projevech dál. 

7. Poté Ing. Šorm (st.) vyzval svého syna RNDr. M. Šorma (ml.) a Ing. M. Zámečníka 

k odchodu, což se stalo. 

8. Text rezignace předsedy výboru RNDr. M. Šorma nikdo z přítomných neviděl. Dr. Šorm 

svou rezignaci zveřejnil písemně sám až po odchodu z místa jednání, a to na webových 

stránkách SVJ, které osobně spravuje. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Kontrolní komise konstatuje, že jednání dne 20. 

2. 2012 bylo zcela zmatečné. Setkání členů výboru v žádném případě nemělo povahu 

Schůze výboru SVJ. Nebylo řádně procedurálně zahájeno, nebyl odsouhlasen program. 

Rezignace dvou členů výboru nemohla proto být projednána. 

Text, který následně RNDr. M. Šorm vyvěsil na jím spravované webové stránky, nelze 

považovat za Zápis z jednání schůze výboru SVJ. 
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II. 

Kontrolní komise dlouhodobě se znepokojením sleduje činnost výboru a jeho předsedy. 

V poslední době se těmito problémy zabývala na třech zasedáních (10.2., 15.2. a 17. 2. 2012), 

kdy připravila Zprávu Kontrolní komise k jednání výboru dne 20. 2. 2012. Již dne 15. 2. 2012 

KK písemně požádala předsedu výboru, aby tento bod byl zařazen na program schůze. 

Vzhledem k výše uvedeným událostem dne 20. 2. 2012 tato Zpráva nemohla být přednesena 

a projednána. Proto ji Kontrolní komise předkládá přímo členům Společenství. 

 

III. 

Kontrolní komise dále upozorňuje, že text „Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek domu 

Štouračova 17, 19, 21“, který svým jménem vyvěsil RNDr. Šorm na webových stránkách SVJ 

(jako jejich osobní správce), nelze považovat za oficiálně platný Zápis z tohoto shromážděn 

nebyl schválen ověřovatelkou zápisu, řádně zvolenou na shromáždění dne 26. 1.2012. 

 

IV. 

Informace KK k událostem dne 20.2. 2012 spolu se Zprávou Kontrolní komise jsou vyvěšeny 

na nástěnkách Společenství. Kontrolní komise žádá RNDr. M. Šorma, Ph.D., aby tento 

dokument spolu s přiloženou Zprávou neprodleně zveřejnil na webových stránkách 

Společenství. 

 

 

Brno 22. 2. 2012                                                                   

PhDr. Ludmila Hanzíková, CSc., předsedkyně Kontrolní komise 


