
----- Original Message -----  
From: "Ing. Milan Šorm" <ing@milansorm.cz> 
To: "kontrolní komise SVJ Štouračova 17,19,21" <kontrola@stouracova.cz> 
Cc: "výbor SVJ Štouračova 17,19,21" <vybor@stouracova.cz> 
Sent: Thursday, April 26, 2012 9:40 PM 
Subject: Dopis organizátorům shromáždění členů 

 
Vážení organizátoři shromáždění členů, 
 
jsme rádi, že jste přeci jenom poslechli náš názor ohledně způsobu obnovení funkčnosti výboru SVJ (buď 

volba aspoň jednoho nového člena výboru, nebo nejprve odstoupení zbývajících dvou členů a potom teprve volba 
nových členů) a že nový výbor má takto velkou šanci být zapsán do OR. 

 
Nejspíše k tomu pomohla naše středeční schůzka s právničkou Průkopníku JUDr. Dobšákovou, která nám 

zprostředkovala následnou čtvrteční konzultaci na obchodním rejstříku, jejíž výsledek vám náš syn po domluvě s 
JUDr. Dobšákovou neprodleně sdělil. Teprve potom jste nám konečně uvěřili. 

Možná po naší "nástěnkové diskuzi" k tomu přispěl i názor Mgr. Petry Kubišové (to ale samozřejmě nevíme). 
 
Opravdu nechápeme, proč se nikdo z vás s námi o našem (jak se nakonec ukázalo správném) názoru nechtěl 

bavit, proč jste jej místo rozhovoru s námi neustále odstraňovali z nástěnek, ale nakonec jste se jím přece jen řídili. 
Samozřejmě až na tu vaši lež ohledně odevzdaných dopisů zbývajících členů výboru - myslíme, že čistějším (a 

rozhodně čestnějším) řešením by bylo odstoupení obou až na shromáždění, které mohlo klidně plnit i funkci členů 
výboru, kterým tak lze toto písemné odstoupení předat a ihned jej také projednat, aby bylo platné. 

 
Je ale od vás opravdu ubohé a nečestné, že jste nedokázali překonat svou averzi vůči nám a tuto náhlou změnu 

vašeho názoru na způsob volby výboru, která vede k jeho regulérnímu ustavení, jste neuvedli krátkou větou, že se 
tak stalo až po našem upozornění a že nám za něj děkujete! 

 
Dokonce paní Hanzíková na závěr shromáždění prohlásila, že tato "nástěnková akce" byla zbytečná! Byla by 

zbytečná, kdyby jste s námi komunikovali - takto to byla pro nás jediná možnost, jak vás na vaši chybu upozornit. 
Místo slov omluvy za potláčení našich názorů jenom další zbytečné napadání a znevažování L  
 
Dva měsíce od odstoupení našeho syna a pana Zámečníka byly vyvěšeny na nástěnkách zprávy kontrolní 

komise, které obsahují jak vyložené lži ohledně řízení poslední schůze výboru a výzvách k odchodu (zatímco pravý 
opak je zde pravdou), tak mylná tvrzení kolem platnosti odstoupení členů výboru. 

Ze dvou nástěnek byly tyto lži a omyly pár dnů po shromáždění odstraněny, ale na poslední (vchod č.21) jsou 
vyvěšeny dodnes (26.4.). 

Místo přiznání vlastního omylu a omluvy za vyslovené lži jenom pokračující ignorování pravdy L  
 
Při naší schůzce s právničkou družstva a jejím následném rozhovoru s naším synem jsme zjistili, jaké 

nehorázné pomluvy o nás i našem synovi šíří na družstvu pan Kubiš a paní Hanzíková, kteří tam konzultovali 
legálnost svých kroků ohledně připravované volby nového výboru. 

Paní Hanzíková dokonce v těchto lžích pokračovala ještě další den po shromáždění (její zcela vymyšlené 
tvrzení, že jsme právničce družstva vyhrožovali, aby na shromáždění nechodila). 

Místo objasnění vlastních omylů jenom další šíření lží a nepravd na družstvu a možná i jinde L  
 

 
Protože se volil výbor jako jeden celek, nemohli jsme tak vyjádřit svůj rozdílný postoj k jednotlivým 

kandidátům, a tak jsme museli hlasovat proti celému takto navrženému výboru. I když jsme tedy byli proti volbě 
některých členů výboru, je i pro nás důležité, že výbor je znovu funkční a může pokračovat v rozběhnuté práci 
předchozího výboru. 

 
Nicméně hořká pachuť z arogantního jednání paní Hanzíkové a pana Kubiše (bohužel opět doprovázeného lží 

přímo na shromáždění) v nás asi ještě dlouhou dobu zůstane L 
Na takové chování představitelů společenství lze opravdu jen těžko zapomenout! 
 
Domníváme se, že takovéto nečestné jednání rozhodně není dobrým vkladem do začátku práce nového výboru. 
 
I tak ale novým členům výboru přejeme, ať se jim v jejich práci daří J 
 
Hana a Milan Šormovi 


