Požaduji svolání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21 s následujícím pořadem
jednání:
1.

Projednání možnosti provedení 2. části revitalizace domu v podobě s lodžiemi se zkosenými rohy a s betonovým
zalomeným zábradlím a přijetí usnesení umožňujících tuto variantu v následující podobě:
I.

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 osobám. Dále se výbor omlouvá
všem výše uvedeným osobám za časté a bezdůvodné zmínky o nich a jejich 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.

II.

Shromáždění odvolává k dnešnímu dni z funkce člena kontrolní komise
PhDr. Ludmilu Hanzíkovou, CSc.,
RNDr. Petra Duba, CSc.,
Karla Slezáka,
Milana Valíčka.

III.

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 řízení, s následujícími
posílenými kontrolními prvky:



IV.

2.

Jméno

o

libovolný člen SVJ má právo být přítomen u každého kroku organizace výběrového řízení (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 kopiích 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 neprodleně
(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).

Shromáždění souhlasí s možností jednorázového splacení části nebo celé částky úvěru připadajícího na daného
člena ještě před přijetím úvěru, přičemž o tuto jednorázově splacenou částku úvěru budou po celou dobu
splácení úvěru příslušně sníženy zálohy daného člena, které platí do fondu oprav.

V případě přijetí usnesení umožňujících variantu lodžií se zkosenými rohy a s betonovým zalomeným zábradlím zrušení
usnesení shromáždění č. VII. b ze dne 29. 11. 2012 o zahájení kroků k nahrazení stávajících balkonů za nové, plechové.
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