
 

           

POZVÁNKA 
v souladu s ustanovením čl. VII bod 4. Stanov 

 

SVOLÁVÁME 
 

Shromážd ění  
Společenství vlastník ů jednotek NOVÁ HARFA I - Podková řská čp. 933 

Praha 9, Podkovářská 933/1, IČ.: 28382986, 
zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 8860 

 

v prostorách Hospodářské komory ČR, Freyova 27, Praha 9, sál LABE,   
v úterý 13. října 2015  od 18:00 hodin,  

vzhledem k počtu členů společenství prezence již od 17:00 hodin  
 

s tímto programem: 
 

1. Prezentace (úvod) 
2. Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
3. Schválení Stanov SVJ 
4. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
5. Hospodaření společenství: 

a. zpráva o hospodaření v letech 2012, 2013, 2014 
b. schválení roční účetní závěrky za rok 2012, 2013, 2014 
c. schválení rozpočtu pro rok 2015 
d. schválení rozpočtu pro další léta – 2016, 2017 

6. Plán dlouhodobých oprav domu  
7. Různé (diskuse) – návrhy vlastníků 

a. omezení služeb ochranky pouze na noční hodiny, tj. od 22:00 do 06:00. 
b. zábrany pro parkovací stání v garážích 

8. Závěr 
 

Všechny podklady k jednání jsou rovněž k dispozici v elektronické podobě na: www.novaharfa.info nebo v kanceláři 
správce. Vaše případné návrhy na změnu, prosím předkládejte (zejména u bodu 3) písemně a v čase do zahájení 
Shromáždění. Velice tím usnadníte a urychlíte vlastní průběh jednání. 
 
v Praze dne 22. září 2015 
 

Mgr. Michael Tintěra Petr Samohejl 
předseda výboru člen výboru 
 

mapa místa konání: 

 

Přílohy: 
• příloha č.1 – Informace k průběhu 

shromáždění 
• příloha č.2 – Plná moc 
• příloha č.3 – Jednací řád 
• příloha č.4 – Návrh stanov 
• příloha č.5 – Zpráva o činnosti výboru 
• příloha č.6 – Návrh rozpočtu pro roky 

2015 až 2017 
• příloha č.7 – Detail rozpočtu 2016 
• příloha č.8 – Rozvaha (bilance) pro 

roky 2012, 2013 a 2014 
• příloha č.9 – Sumář zprávy o příjmech 

a nákladech 
• příloha č.10 – Zábrany gar. stání 
• příloha č.11 – Zpráva revizora 


