
Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ Mattioliho 3274 ze dne 

23.5.2018 

 

     Předseda výboru Ing. Michal Zamrazil (dále jen „MZ“) zahájil v 18:30hod. mimořádnou schůzi 

výboru, kdy této schůze byly přítomni také: JUDr. Karel Polák (dále jen „KP“), Tomáš Moudrý (dále jen 

„TM“) a Ing. Jan S. Marek (dále jen „JSM“), nepřítomni: JUDr. Pavel Korman (dále jen „PK“). 

     MZ konstatoval, že je přítomná nadpoloviční většina členů výboru a jednání je možné konat, neboť 

jsme usnášení schopni. MZ navrhl, aby zapisovatelem dnešní schůze byl KP, a ověřovatelem a zároveň 

předsedajícím MZ. Tento návrh byl jednomyslně schválen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).  

     MZ předestřel program dnešní schůze, který byl jednomyslně, jak je v níže uvedeném bodě uveden,  

odsouhlasen (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti).      

 

I. Program nadcházejícího shromáždění  

     Po diskuzi přítomných členů bylo navrhnuto a odsouhlaseno, že plánované shromáždění vlastníků, 

které se mělo uskutečnit 12.6.2018 bude přesunuto na září 2018. 

Důvodem je nemožnost předání nových čipových karet pro vjezd do a výjezd z garáží jednotlivým 

vlastníkům bytových jednotek, či jimi zplnomocněným osobám na plánovaném shromáždění.  

Dodavatel čipových karet i přes slib včasného dodání objednaných karet tyto vyrobil s chybou a 

nestihne do 12.6.2018 tuto chybu napravit dodáním karet bezvadných. 

Karty následně po dodání musí být potištěny a nahrány do systému jejich evidence. 

Nový termín shromáždění bude stanoven na další pravidelné schůzi výboru. 

 

Závěr: Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách projednal uvedený bod programu jednání tak, 

jak je shora uvedeno. Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, dále 

domovníkovi, a také dalším smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. Tento zápis bude 

zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a jeho znění bude také zveřejněno na 

nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). Termín následující schůze je stanoven na 20.6.2018 v pizzerii 

Rotondo.  

Usnesení přijato jednomyslně (4 hlasy pro, 0 se zdržel, 0 proti) 

 

Dne 23.5.2018 zapsal KP. Dne 24.5.2018 ověřil MZ.  

 

http://www.svph.cz/

