
Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 
se sídlem Tatarkova 732/4, Háje, 149 00 Praha 4 

IČ: 264 84 846 
zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vl. 1579 

 

 

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ 
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ TATARKOVA 731,732,733 

Výbor Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 svolává, dle § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

shromáždění Společenství na den 

21. dubna 2022 (čtvrtek), 18.00hod. ve školní jídelně na adrese  

Základní škola a Střední škola (Modrá škola) Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 

 
PROGRAM: 

1. PREZENCE VLASTNÍKŮ, RESP. JEJICH ZPLNOMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ 

2. SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH ORGÁNŮ SHROMÁŽDĚNÍ 

3. INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU A ODEČET AKTIVIT 

4. HLASOVÁNÍ O: 

- NOVÝCH ČLENECH VÝBORU 

- DALŠÍCH BODECH VZNIKLÝCH BĚHEM SCHŮZE 

5. SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2021 

6. ZÁVĚR 
 
Po delší odmlce se budeme moci zase potkat osobně a rádi bychom toho využili. Připomínáme, že volba orgánů výboru 
je nezbytná, protože končí tříleté období mandátu výboru SVJ a bez jeho zvolení není činnost výboru možná. 
 
Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, je možné zplnomocnit k účasti na shromáždění kohokoliv plnoletého z Vašeho 
blízkého okolí, případně lze také zplnomocnit některého ze stávajících členů výboru. Jedná-li se o jednotku ve společném 
jmění manželů, je nutné, aby měl manžel, který se shromáždění účastní, zmocnění od druhého z manželů. 
Zplnomocňují-li manželé třetí osobu, je nutné uvedení, a podpis, obou vlastníků. Není tak již možná účast pouze jednoho 
z manželů, bez udělené plné moci. Pokud je jednotka v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, je nutná účast 
nadpoloviční podílové většiny těchto vlastníků, případně jednoho vlastníka vybaveného plnou mocí od zbývajících. 
V případě, že se rozhodnete zplnomocnit stávajícího předsedu společenství, plnou moc prosím podepište, vyplňte jméno 
předsedy společenství vlastníků a zašlete ji v dostatečném předstihu poštou, nebo vhoďte do schránky společenství ve 
vchodu čp. 732. 
 
Vzor plné moci naleznete v příloze pozvánky. Podpis plné moci nemusí být úředně ověřen. 
 
Veškeré případné informace naleznete také na internetových stránkách www.svjtatarkova.cz. Případné dotazy zasílejte 
v elektronické podobě na adresu info@svjtatarkova.cz, nebo v písemné formě do schránky společenství ve vchodu čp. 
732. 
 

Praha, 30. března 2022 

 

Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733  Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733 
Michal Bůžek      Ing. Pavel Barvíř, Ph.D. 
předseda výboru      místopředseda výboru 
 

Přílohy:   
a) plná moc k zastoupení na shromáždění 
b) kopie účetní závěrky 

 
 
 


