
P O Z V Á N K A na 9. 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 11.6.2017 od 18:00 hodin. 

Program shromáždění 11.6.2017 od 18:00 hodin:  

1. prezence - kontrola usnášeníschopnosti (od 17:45)  
2. volba orgánů shromáždění 
3. seznámení s programem shromáždění 
4. volba nových členů výboru a revizora SpD 

- hlasování 
5. zpráva o činnosti a hospodaření společenství za rok 2016 

- hlasování o zprávě 
6. úvěr – vyhodnocení nejvýhodnější nabídky po skončení fixace  

- hlasování  
7. měřidla vody – nutná výměna do prosince 2017. Možnost osazení dálkově odečitatelnými měřidly.  

- hlasování 
8. vchodové dveře – nezamykání a poškození vandaly – možnost úpravy na čipový systém u dvoukřídlých 

dveří a panikový zámek u jednokřídlých. Zřízení schránky na letáky vně domu – následné rozhazování do 
schránek pověřeným členem SpD.   
- hlasování 

9. dveře ve spojovacích chodbách v 8. a 10. patře – možnost předělání na jedny dveře uprostřed jako 
opatření proti přespávání bezdomovců 
- hlasování o změně 

10. nájem za nebytové prostory a další zisk společenství z nájemní činnosti 
- hlasování o nerozdělování mezi majitele podílů ve společenství, ale nechat ve fondu oprav 

11. 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! Smyslem tohoto shromáždění je zvolit nový výbor a revizora.  

 Máte-li zájem kandidovat do výboru nebo na funkci revizora, můžete tak učinit do schránky SpD 
v Nýřanské 4 nebo na mail 2n4@2n4.cz. Svojí kandidaturu můžete podat nejpozději při prezenci před 
začátkem shromáždění. 
 
V Plzni dne 16.5.2017  
 
 

         
Martin Ženíšek – opatrovník SpD                                        Mgr. Petr Buršík – opatrovník SpD 


