
POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ 

Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 

 

 

Datum: 17.12.2019 od 18:00 (dostavte se alespoň 15 minut předem kvůli prezenci) 

Místo: sál v 1. patře SBD Zahradní Město na adrese Zvonková 3048/2, Praha 10 

 

 

Vážení vlastníci, 

 

dovoluji si Vás pozvat na shromáždění SVJ a požádat Vás o Vaši účast. Bez té 

nebude shromáždění usnášeníschopné a bude se muset svolávat opakovaně, což 

stojí zbytečné náklady na pronájem prostor. 

 

  

Program schůze: 

 

1. Prezence vlastníků jednotek, případně jejich zástupců (zákonných, či na základě 

plné moci) 

2. Zahájení shromáždění SVJ 

3. Volba předsedajícího shromáždění SVJ, skrutátora, ověřovatele, zapisovatele 

4. Rozhodnutí o programu shromáždění 

5. Zpráva o stavu domu a plánované investice v roce 2020 

6. Seznámení s platební morálkou členů SVJ 

7. Seznámení s hospodařením SVJ za účetní období 2018 

8. Různé 

 

Děkuji předem za Vaši účast na shromáždění SVJ. V případě, že se nemůžete 

zúčastnit, prosím, zplnomocněte svého zástupce (např. souseda, člena výboru 

SVJ, atd.) na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena a která je 

součástí této pozvánky. 

 

 

V Praze dne 25.11.2019 

 

Ing. Michal Zamrazil, předseda výboru společenství 

 

 

 

 

 

  



 

 

Plná moc k zastupování členů společenství vlastníků jednotek na shromáždění 

vlastníků 

 
 

Já, níže podepsaný (á) vlastník …………………………………… („zmocnitel“)  

vlastník bytové jednotky č. ………………………………………. 

trvale bytem ……………………………………………………… 

  
 

zmocňuji 

 
 
pana (paní) ……………………………………………………... („zmocněnec“)  

datum narození …………………………………………………. 

trvale bytem …………………………………………………….. 

 

 

pro účast a hlasování mé osoby na shromáždění Společenství vlastníků Park 

Hostivař Mattioliho 3274 (dále jen „shromáždění“) a pověřuji ho (jí) hlasováním za 

mou osobu na tomto shromáždění. Zároveň zmocnitel zmocněnce zmocňuje k převzetí 

nové parkovací čipové karty. Tato plná moc je platná pro shromáždění konané dne 

17.12.2019. 

 
 
V Praze dne ……………………….. 

 

 

  

Podpis zmocnitele ……………………….…………  

 

 

Plnou moc přijímám. 

 

 

V Praze dne ……………………….…………  

 

 

Podpis zmocněnce ………………………………….  

 

 

Upozornění: 

Všechny údaje musí být vyplněny, jinak je plná moc neplatná.  

Uzavření plné moci je projevem svobodné a dobrovolné vůle zúčastněných stran. Obě 

strany jsou povinny se řídit platnou legislativou. Plná moc nemusí být úředně ověřena. 


