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předseda výboru 
Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21 
Štouračova 19, 635 00 Brno 
 
 

Vážený pane předsedo, 
 

po mém sdělení, že současnému výboru a kontrolní komisi svůj souhlas se stavebními úpravami ne-
dám, výbor nechal shromáždění hlasovat o své důvěře. Protože výbor v tomto hlasování získal důvěru vý-
razné většiny přítomných členů, chci tento názor členů SVJ respektovat. 

Protože ale já mám zase právo tomuto výboru nedůvěřovat, požaduji pro znovuzískání mé ztracené 
důvěry, aby výbor předložil shromáždění k přijetí následující tři usnesení. 

 

1. Shromáždění vyzývá výbor k přijetí následující omluvy: 
„Výbor SVJ BD Štouračova 17, 19, 21 se omlouvá RNDr. Ing. Milanu Šormovi, Ph.D., Ing. Milanu 
Šormovi a Mgr. Haně Šormové za vedení shromáždění, které bylo cíleně zaměřené proti těmto oso-
bám. Dále se výbor omlouvá všem výše uvedeným osobám za časté a bezdůvodné zmínky o nich a je-
jich rodinách v zápisech z jednání výboru.“ 
Shromáždění ukládá výboru, aby tato omluva byla vyvěšena na webu http://www.stouracova.cz/, 
a dále na nástěnkách společenství v každém vchodu po dobu nejméně 20 dnů na samostatném listu 
papíru s minimální velikostí písma 18 bodů. 

2. Shromáždění odvolává k dnešnímu dni z funkce člena kontrolní komise  
PhDr. Ludmilu Hanzíkovou, CSc., 

RNDr. Petra Duba, CSc., 
Karla Slezáka, 

Milana Valíčka. 
3. Shromáždění ukládá výboru následující úkoly 

• výbor při revitalizaci domu dodrží členy zvolený a schválený typ lodžií se zkosenými rohy 
a s betonovým zalomeným zábradlím, 

• výběrové řízení na všechny následující dodavatele bude organizováno v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 27 Otevřené ří-
zení, s následujícími posílenými kontrolními prvky: 

o libovolný člen SVJ má právo být přítomen u každého kroku organizace výběrového ří-
zení (příprava, výběr oslovených společností, otevírání obálek, vyhodnocení), přičemž 
informace o plánovaném kroku bude zveřejněna nejméně 5 pracovních dní předem na 
nástěnkách v každém vchodu, 

o veškeré informace o jednotlivých krocích výběrového řízení budou k dispozici v kopi-
ích na vyžádání pro všechny zájemce z řad členů SVJ nejméně 3 pracovní dny před 
příslušným krokem (pořízení kopií bude v ceně obvyklé uhrazeno zájemci). 

• zápisy ze všech jednání výboru i ze shromáždění budou pro lepší informovanost členů nepro-
dleně (nejpozději do 10 dnů od konání výboru či shromáždění) vystavovány na webu 
http://www.stouracova.cz/ i nástěnkách společenství, kde se k nim budou moci vyjadřovat 
všichni členové SVJ (jako tomu bylo do nástupu nového výboru). 

 
 



Po přijetí těchto uvedených usnesení shromážděním se zavážu udělit ve vhodném termínu po řádném 
průběhu výběrového řízení a po získání souhlasu všech vlastníků pozemků pod naším domem svůj sou-
hlas se stavebními úpravami domu i stávajícímu výboru. 

 
Po obdržení vašeho vyjádření (nejpozději do 15. 1. 2013) budu o vašem postoji k mým požadavkům 

informovat ostatní členy SVJ. 
 
 
 
 

V Brně dne 5.12.2012 Hana Šormová 
 byt č.912/19, Štouračova 19, Brno 
 
 
 
 
Na vědomí: PhDr. Ludmila Hanzíková, CSc., předsedkyně kontrolní komise 


