
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3330 Ostravská brána  
IČ: 286 50 115    

RS v Ostravě  oddíl S, vložka 7205 
se sídlem: Biskupská 3330/10, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava   

 

POZVÁNKA  
 

Výbor Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3330 Ostravská brána si Vás dovoluje 
pozvat na shromáždění vlastníků jednotek Biskupská 3330/8,10, Ostrava, které se koná:    

Termín konání:  v úterý 13. června 2017 v 16:30 hodin (prezentace od 16:15 hod) 

 

Místo konání: IMPACT HUB Ostrava – VELKÁ KONFERENČNÍ MÍSTNOST 

Sokolská tř. 1263/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
 

Program shromáždění:  
1. Zahájení 
2. Kontrola usnášeníschopnosti shromáždění 
3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 
4. Schválení programu 
5. Zpráva o činnosti výboru od minulého shromáždění vlastníků jednotek 
6. Vyúčtování služeb za rok 2016 a Přehled fondu oprav za rok 2016 

Účetní závěrka za rok 2016 + Zpráva o hospodaření společenství vlastníků a o správě 
domu za rok 2016 

7. Schválení Účetní závěrky za rok 2016 a zprávy o hospodaření společenství vlastníků 
za rok 2016 

8. Zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku (Fond oprav)  
9. Zajištění poštovních schránek pro NBJ 
10. Odsouhlasení případného smírného řešení pohledávky vůči firmě BanosTop s. r. o. 
11. Různé  
12. Závěr  

 

Prezentace vlastníků bude zahájena v 16:15 hodin na základě předloženého průkazu totožnosti. 
Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, vystavte laskavě plnou moc k zastupování 
a hlasování. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. 
Pokud se budou shromáždění účastnit oba manželé (SJM), tak se musí dohodnout, který z nich bude 
hlasovat. Pokud se dostaví pouze jeden, musí mít plnou moc od druhého – pokud ji nebude mít, 
jako by nikdo z nich nebyl na schůzi. Pokud nepřijde ani jeden, musí oba manželé dát plnou moc 
někomu třetímu. 
Žádáme o zaslání námětů do sekce „různé“ na e-mailovou adresu: pavla.cmuchova@poe-educo.cz. 
S Účetní závěrkou a Zprávou o hospodaření společenství vlastníků a o správě domu za rok 2016 se 
mohou všichni vlastníci seznámit v kanceláři správce ORSA, s. r. o. na adrese: 28. října 217/37, 
Ostrava, po předchozí telefonické domluvě s Ing. Terezou Demlovou, mobil: 774 774 182. 
Přílohou této pozvánky je Přehled hospodaření za rok 2016. 

ÚČAST VŠECH ČLENŮ SPOLEČENSTVÍ NUTNÁ! OBČANSKÝ PRŮKAZ S SEBOU! 
V Ostravě, 12. května 2017 
            
       Ing. Pavla Čmuchová, MBA, v. r. 
             předsedkyně výboru SVJ 
 
            JUDr. Jana Kašpárková v. r. 

členka výboru SVJ 
 
              Ing. Zdeněk Libíček v. r. 

člen výboru SVJ 
 


