
Zápis ze 6. řádného shromáždění SVJD Tanvaldská 

Program: 

1. Zahájení. 

2. Schválení programu 6. řádného shromáždění členů SVJD Tanvaldská. 

3. Hospodářský výsledek BD za rok 2015. 

4. Hospodářský výsledek BD za rok 2016. 

5. Různé 

6. Diskuse 

7. Závěr 

 

Ad1 Zahájení.  

Zahájení shromáždění provedl a schůzi řídil JUDr. F. Mühlfeit 

a) Přivítání členů -  Vítám Vás na 6. řádném shromáždění SVJD Tanvaldská.  

b) Po sečtení presenčních listin lze prohlásit, že na 6. řádném shromáždění členů SVJD 

Tanvaldská je přítomno členů SVJD Tanvaldská představujících 809.470 jednotek, to je 

72,26% a je usnášeníschopné.  

 

Ad2 Schválení programu 6. řádného shromáždění členů SVJD Tanvaldská. 
 

Hlasování provedeno aklamací s výsledkem 

Proti: 0, zdrželi se: 0 pro: všichni přítomní členové SVJD Tanvaldská - 809470 jednotek, to je 

100 % přítomných. 

 

Ad 3 Hospodářský výsledek SVJD Tanvaldská za rok 2015. 
Zprávu o hospodářském výsledku r. 2015 přednesou účetní paní Kubíčková spolu s paní 

Rulfovou. 

Prosím o přednesení zprávy. 

Hlasování proběhne po jednotlivých bytech přítomných (nebo v plné moci) členů SVJD 

Po sečtení hlasů konstatuji, že řádné shromáždění schválilo hospodářský výsledek za  

rok 2015. 

 

Do usnesení se zařazuje bod tohoto znění  

6. řádné shromáždění SVJD Tanvaldská schvaluje hospodářský výsledek za rok 2015 

 

Pro: 774.520 jednotek – 96 %, zdrželi se: 37.970 jednotek – 4%, proti: 0 

 

Ad 4 Hospodářský výsledek SVJD Tanvaldská za rok 2016. 

Zprávu o hospodářském výsledku r. 2016 přednesou účetní paní Kubíčková spolu s paní 

Rulfovou. 

Prosím o přednesení zprávy. 

Hlasování proběhne po jednotlivých bytech přítomných (nebo v plné moci) členů SVJD 

Po sečtení hlasů konstatuji, že řádné shromáždění schválilo hospodářský výsledek za  

rok 2016. 

 

Do usnesení se zařazuje bod tohoto znění  

6. řádné shromáždění SVJD Tanvaldská schvaluje hospodářský výsledek za rok 2016 

 

Pro: 780.930 jednotek – 97 %, zdrželi se: 27.030 jednotek – 3%, proti: 0 



Ad 8 Různé 

 

V bodě různé nikdo nevystoupil. 

 

Ad 9 Diskuse 

V diskusi vystoupili pan Ungr spolu se dvěma dalšími oponenty s námitkou proti podílu na 

fond oprav. Byli odkázání na usnesení shromáždění, které tento princip potvrdilo, a dosud 

nebyl tento princip změněn. Zákon takový postup umožňuje. Proti této námitce vystoupil 

pan Patlejch citací ze zákona. 

 

Ad 10 Závěr 

Ukončení schůze ve 21.30 hod. provedl František Mühlfeit. 

 

V Praze dne 23. května 2017 

 

 _________________________ __________________________ 

 JUDr. František Mühlfeit Míla Rulfová 

 předseda výboru SVJD Tanvaldská člen výboru SVJD Tanvaldská 


