Společenství pro dům Vlastina 846/40
se sídlem: Vlastina 846/40, Praha 6 – Ruzyně, 161 00
IČ: 276 29 023, zapsané v rejstříku společenství oddíl S, vložka 7250

HLASOVÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE VĚCI VOLBY ČLENA VÝBORU SVJ
Výbor SVJ vyhlašuje dle čl. XI stanov Společenství pro dům Vlastina 846 (dále jen SVJ) hlasování
shromáždění, které proběhne mimo schůzi shromáždění a to formou odevzdání podepsaných
hlasovacích lístků do poštovní schránky Výboru SVJ.
Předmětem hlasování je volba člena Výboru SVJ, který nahradí paní Lýdii Kluckou, která ke dni
31.7.2012 rezignovala z důvodu zaměstnání v zahraničí. Dále je předmětem hlasování volba
náhradníka nebo náhradníků dle čl. VI odst. 7 Stanov SVJ.
Pro účely tohoto hlasování jsou závazná následující ustanovení stanov SVJ:
1. Čl. VII, odst. 15: Ke zvolení a odvolání členů výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
všech členů společenství.
2. Čl. XI, odst. 3: Hlasování probíhá písemnou formou podepsaných hlasovacích lístků
vhazovaných do schránky společenství. Hlasovací lístky přitom musí obsahovat určení a jasný
popis předmětu hlasování.
3. Čl. XI, odst. 4: O hlasování shromáždění mimo schůzi shromáždění musí být členové
společenství vždy informováni prostřednictvím vývěsní desky společenství minimálně 14 dní
před rozhodným datem. Informace o probíhajícím hlasování musí být vyvěšena po celou dobu,
kdy je možné hlasovat.
4. Č. XI, odst. 5: O výsledcích hlasování musí být výborem proveden zápis a spolu s hlasovacími
lístky musí být založen a uschován v evidenci výboru. Zároveň budou členové
společenství bez zbytečného odkladu informováni o výsledcích hlasování prostřednictvím
vývěsní desky společenství.
Toto oznámení o hlasování bylo uveřejněno prostřednictvím vývěsní desky Výboru SVJ v domě a na
internetových stránkách, www.vlastina846.info, dne: 27. 7. 2012
Distribuce hlasovacích lístků do poštovních schránek členů společenství proběhne dne: 10. 8. 2012
Hlasování proběhne: 11. – 18. 8. 2012
Rozhodné datum, po jehož uplynutí již nebude možné hlasovat ani hlas měnit je: 18. 8. 2012

Přihlásit se o členství ve Výboru SVJ může dle Stanov fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická
osoba, a to do posledního dne před distribucí hlasovacích lístků, tedy do 9. 8. 2012 24:00 hodin.
V Praze dne 27. 7. 2012
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Předseda Výboru SVJ
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