
 

Vysvětlení k předepsanému mimořádnému příspěvku  
do PROVOZNÍHO FONDU ve výši 4500,- Kč: 

 

Vážení vlastníci bytů a členové bytového družstva,  

všechny informace níže, se týkají také všech členů BDTC7 Trávníčkova 1772-1776,  
které je kolektivním členem SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha 

 
Body, č. 1, 2,- níže, které Shromáždění vlastníků, dne 26. 11. 2019, projednalo a schválilo, 
měly být schváleny již s platností od ledna 2018, kdy SVTC7 vedl původní Výbor SV  
a Správu domů převzalo SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků.  
 

Shromáždění vlastníků, které se konalo dne 26. 11. 2019 muselo uvést  
hospodaření SVTC7 do souladu se Stanovami SV a se Zákonem. 

 
 

1) V souladu se Stanovami SVTC7 bylo přijato Usnesení: Shromáždění vlastníků 

SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, zřizuje s platností a účinností  

od 1. ledna 2020  provozní fond SV.  ( dále jen PF). 

Provozní fond musel být vytvořen a je součástí rozpočtu, aby hospodaření SV bylo v souladu se 

Zákonem a Stanovami SV a s ohledem na předpokládané roční výdaje, které musí být z Provozního 

fondu hrazeny. Tyto výdaje nemůžou být podle Stanov SV a podle Zákona hrazeny z příspěvků, které 

platíme jako dlouhodobé zálohy (Fond oprav) - tak jak tomu bylo v účetnictví v roce 2018. 

 

2) V souladu se Stanovami SVTC7 bylo přijato Usnesení: Shromáždění vlastníků 

SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, schvaluje povinnost členů SV 

zaplatit jednorázový mimořádný příspěvek do PF na r. 2019 ve výši 4.500,- Kč/byt, 

splatný v řádném platebním termínu pro příspěvky do PF v únoru 2020. 
 

Vzhledem k tomu, že v roce 2018, za působení původního výboru SV, nebyl připraven a 

schválen Rozpočet na rok 2018 a některé provozní náklady SV byly hrazeny a účtovány 

z dlouhodobých záloh/Fondu oprav – což bylo v rozporu se Zákonem a Stanovami SV, 

muselo Shromáždění SV, konané dne 26. 11. 2019 projednat a odsouhlasit na rok 2019 

jednorázový mimořádný příspěvek, aby SV hospodařilo v souladu se Zákonem                  

a Stanovami SV. 

 

Platba mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 byla  schválena na Shromáždění 

vlastníků dne 26.11.2019. Tato platba bude zařazena do předpisu plateb s úhradou        

v únoru 2020, Účtována do účetnictví roku 2019, na základě Schválení Shromážděním 

vlastníků ze dne 26. 11. 2019,.   
 

Nový Evidenční list na únor 2020, je součástí tohoto průvodního dopisu. 
 


