
Zápis z ustavující schůze 
Společenství Sv. Čecha 99, Brno 

 
Datum konání: 9. 12. 2011 od 16,00 hodin 
Místo konání: salonek restaurace Leguán, Svatopluka Čecha 81, Brno 
Přítomni: dle prezenčních listin a na základě plných mocí přítomno 16 vlastníků jednotek – 
po přepočtu dle vlastnických podílů je ustavující schůze usnášeníschopná. 
 
Schůzi řídila: Bronislava Bursáková 
 
Program schůze: 
1. Zahájení, představení a volba řídícího schůze, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu 
2. Projednání a schválení programu schůze 
3. Seznámení se členy volební komise a jejich volba 
4. Projednání a schválení stanov společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství     

Sv. Čecha 99, Brno 
5. Seznámení s kandidáty do výboru společenství a jejich volba 
6. Seznámení s navrženými zástupci pro jednotlivé vchody a jejich volba 
7. Schválení interních směrnic SVJ 
8. Diskuze 
9. Závěr 
 
Průběh schůze: 
 
1. Zahájení, představení a volba řídícího schůze, zapisovatele schůze a ověřovatele 

zápisu 
Schůzi zahájila v 16,00 hodin dosavadní předsedkyně představenstva Bytového družstva     
Sv. Čecha 99 Bronislava Bursáková. Seznámila přítomné se skutečností, že ke dni 9. prosince 
2012 bylo zapsáno 27 nových vlastníků bytů v domě Sv. Čecha 99 a,b,c,d, čímž vzniklo 
společenství vlastníků. Řídící schůze byla navržena a jednomyslně schválena paní Bronislava 
Bursáková, zapisovatelem byl navržen a jednomyslně schválen pan Marek Polák, 
ověřovatelem zápisu byla navržena a jednomyslně schválena paní Bronislava Bursáková. 
 
2. Projednání a schválení programu schůze 
Řídící schůze seznámila přítomné s návrhem programu schůze, v následné diskuzi bylo 
navrženo předjednat stanovy společenství před volbou členů výboru a program jednomyslně 
schválen. 
 
3. Seznámení se členy volební komise a jejich volba 
Řídící schůze seznámila přítomné se způsobem hlasování a voleb. Do volební komise byli 
navrženi paní Marta Novotná a pan Vladimír Pakosta. Volební komise byla jednomyslně 
schválena. 
 
4. Projednání a schválení stanov společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství     

Sv. Čecha 99, Brno 
Vlastníci jednotek obdrželi návrh stanov prostřednictvím elektronické pošty. Další informace 
podala řídící schůze. Nejprve byl jednomyslně schválen název Společenství Sv. Čecha 99, 
Brno. Následně byly jednomyslně schváleny stanovy Společenství Sv. Čecha 99, Brno. 



5. Seznámení s kandidáty do výboru společenství a jejich volba 
Řídící schůze představila 5 kandidátů do výboru společenství: 
 
1) Bronislava Bursáková 
2) Marek Polák 
3) Jana Pluháčková 
4) Ivana Mužíková 
5) Ctibor Ondruška 
 
Dle schválených stanov má výbor společenství 3 členy. Volba proběhla veřejným hlasováním. 
Po přepočtu hlasů dle členského podílu byli členy výboru společenství zvoleni Bronislava 
Bursáková, Jana Pluháčková a Marek Polák. 
 
6. Seznámení s navrženými zástupci pro jednotlivé vchody a jejich volba 
Řídící schůze představila 4 kandidáty na zástupce pro jednotlivé vchody, kteří budou mít 
právo účasti na zasedání výboru společenství: 
 
1) vchod A) Ctibor Ondruška 
2) vchod B) Jana Pluháčková 
3) vchod C) Ivana Mužíková 
4) vchod D) Bronislava Bursáková. 
 
Zástupci vchodů byli jednomyslně schváleni. 
 
7. Schválení interních směrnic SVJ 
Řídící schůze seznámila přítomné s interními směrnicemi SVJ, které navazují na směrnice 
bytového družstva. Jsou to: 
 
SMĚRNICE č. 1/2011 - ZÁSADY PRO FINANCOVÁNÍ ÚDRŽBY A OPRAV 
SMĚRNICE č. 3/2011 - DOMOVNÍ ŘÁD 
SMĚRNICE č. 4/2011 - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
SMĚRNICE č. 5/2011 - POŽÁRNÍ A POPLACHOVÉ SMĚRNICE. 
 
Směrnice byly jednomyslně schváleny. 
 
8. Diskuze a závěr 
Na závěr jednání přítomní diskutovali o provedených opravách domu a jejich dalším průběhu. 
Po zodpovězení všech otázek byla schůze ukončena v 17,30 hodin 
 
 
 
Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


