Restaurace Severka s.r.o.
zast. …………………………………
obecným zmocněncem
Palackého třída 1949
530 02 Pardubice

Pardubice, dne 2. 6. 2020

Vážený pane ………,
naše společnost Rozvojový fond Pardubice a.s. se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice, IČO:
252 91 408 jako povinný subjekt v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, obdržela dne 27. 5. 2020 písemnou
žádost pana ………………….., …………………………………….., email: ………………….. zmocněného
společností Restaurace Severka s.r.o., IČO: 27497364, se sídlem Palackého třída 1949, 530 02
Pardubice o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zjištění informací ve věci navýšení
plateb do fondu oprav Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1947 – 1949, Palackého třída,
Pardubice na základě usnesení ze dne 25. 11. 2019.
K Vaší žádosti o sdělení informací uvádím následující:
K bodu 1
Naše společnost byla pozvána na schůzi SVJ pozvánkou doručenou dne 14. 11. 2019.
K bodu 2
Se způsobem přijetí zvýšení příspěvku do fondu oprav jsme byli seznámeni na schůzi dne
25. 11. 2019.
K bodu 3
Rozvojový fond Pardubice a.s. takto zvýšený příspěvek do fondu oprav hradí. Zvýšení
příspěvku bylo dle našich informací vyvoláno nutností opravy výtahů.
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Dle článku 15 odst. 2 platných stanov výši měsíčního příspěvku stanoví statutární orgán. O
mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíční platby může rozhodnout shromáždění
vlastníků nadpoloviční většinou hlasů všech členů. Ze zápisu mandátové komise
z mimořádného shromáždění SVJ ze dne 25. 11. 2019 vyplývá, že zvýšení platby do fondu
oprav po dobu 1 roku z důvodu oprav výtahů bylo schváleno poměrem podílů (hlasů)
5286/10000, což je nadpoloviční většina hlasů všech členů. V tomto kontextu naše společnost
nemá důvod toto rozhodnutí shromáždění SVJ rozporovat.
S pozdravem

………………………………………………….
Rozvojový fond Pardubice a.s.
Mgr. Ondřej Šebek
místopředseda představenstva
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