
P O Z V Á N K A na 8. shromáždění  

Společenství pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni, IČ: 72555173 

Shromáždění se uskuteční : 

KDE?   TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Kaznějovská 1517/51, 323 00 Plzeň 

     (vedle obchodního centra Orlík) 

KDY?   dne 6.11.2016 od 17:30 hodin. 

Program shromáždění 6.11.2016 od 17:30 hodin:  

1. prezence - kontrola usnášeníschopnosti (17:10 – 17:30)  
2. volba orgánů shromáždění 
3. seznámení s programem shromáždění 
4. rozvod plynu – nutná oprava centrálních a bytových kohoutů (havarijní stav) – termín výměny a 

podrobnosti 
5. pojištění domu – nová pojistka domu na novou hodnotu nemovitosti, kterou dům získal revitalizací + 

odpovědnostní pojištění členů výboru.  
- hlasování o navýšení platby za pojištění 

6. změna stanov – snížení počtu členů výboru a členů kontrolní komise 
- hlasování o novém znění stanov 

7. schválení pravidelných odměn členům výboru a kontrolní komise SpD – návrh odměny: 3000,-
Kč/měsíc – předseda, 1000,-Kč/měsíc – člen výboru. S pravidelnými odměnami je spojené také navýšení 
poplatku za byt o cca 100-130 korun/měsíčně.  
- hlasování o výši odměn a tím i navýšení  poplatku za byt  

8. volba nových členů výboru a kontrolora SpD 
- hlasování 

9. závěr  

 Dostavte se osobně. Nebo svůj hlas převeďte prostřednictvím plné moci na zástupce. 
(formulář na plnou moc bude na nástěnce v obou domech minimálně týden před schůzí) 

 Pokud jsou vlastníky jednotky manželé nebo větší počet osob, je nutná účast všech. V případě 
nepřítomnosti byť jen jednoho z nich je nutno k jednání a zastupování doložit plnou moc 
nepřítomného. 

 Při prezenci je každý povinen předložit platný doklad totožnosti (popř. i plnou moc). 

 Prosím, nezapomeňte přijít! Od prvního shromáždění účast klesá a svojí nepřítomností nám 
komplikují schopnost usnášení hlavně velké byty. Stejně jako před pěti lety, máte možnost 
hlasováním v jednotlivých bodech vyjádřit poděkování za kvalitní práci končícímu výboru. Novou 
pojistkou můžete ochránit mimo jiné také vlastní byt. A co je nejdůležitější, smyslem tohoto 
shromáždění je zvolit nový výbor, který bude za odměnu nést nejen odpovědnost a riziko při 
rozhodování, ale i nadále zajišťovat chod domu.   

 Máte-li zájem kandidovat do výboru nebo na funkci kontrolora, dejte nám vědět, nejpozději do 
5.11.2016 z důvodu přípravy podkladů na shromáždění do schránky SpD v Nýřanské 4 nebo na 
mail 2n4@2n4.cz 
 
V Plzni dne 18.10.2016  
 
 

     
 Martin Ženíšek – předseda SpD   


