Zápis ze schůzky Výboru
číslo: 2010-06-06
ze dne 06. 06. 2010
G
Přítomni:
Vchod A
člen výboru
pověřený správou
domu
Petr
FILIPEC
Podpis:

Vchod B

Vchod C

Vchod D

Vchod E

člen Výboru

předseda Výboru

člen Výboru

místopředseda
výboru

Petr
TOULEC

Jindřich
KUKLA

Zbyněk
FOUSEK

Radek
ŠTROBL

omluven

1. Výbor informuje :
1.1. Výbor připravil dokumenty potřebné k zápisu nového Výboru do Rejstříku Společenství
vlastníků vedeného u Městského soudu v Praze.
1.2. Upozorňuje vlastníky bytových jednotek, kteří mají uloženy své předměty (skříně, ledničky,
pračky a pod) v kolárnách a kočárkárnách ve společných částech domu, aby si co nejdříve
označili své předměty s uvedením jména, příjmení a data do kterého předměty ze společných
prostor odstraní. Neoznačené předměty do 30. 06. 2010 budou Výborem odstraněny na
mobilní sběrné místo. Děkujeme za pochopení.
1.3. Výbor odeslal obyčejnou poštovní zásilkou vlastníkům, kteří nebydlí ve svých bytových
jednotkách upozornění na zvýšení plateb do FS a FO, počínaje platbou za měsíc červen 2010.
1.4. Bere na vědomí mail od vlastníka bytové jednotky 312, s upozorněním na přerušení příjmu
VKV signálu přes STA. Po zjištění příčin, pokud bude chyba na zařízení STA, zajistí Výbor
případnou opravu a o této skutečnosti, případně o důvodu nefunkčnosti, bude vlastníka bytové
jednotky informovat.

2. Výbor rozhodl :
2.1. O schválení plateb provedených v uplynulém kalendářním měsíci na základě Výpisu
z bankovních účtů Společenství.
2.2. O odstranění předmětů z koláren a kočárkáren, na mobilní sběrné místo, které nebudou do 30.
06. 2010 označeny jménem vlastníka a termínem jejich odstranění z těchto společných
prostor..
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3. Výbor schvaluje :
3.1. Provedení plateb z Fondu služeb a z Fondu oprav na základě Výpisu z Fondu služeb a Fondu
oprav za měsíc Květen 2010.

4. Výbor ukládá :
4.1. p. Filipcovi – zajistit podání potřebných dokumentů k zápisu do Rejstříku vlastníků jednotek,
na Městském soudu v Praze.
4.2. p. Filipcovi – vyvěsit na nástěnkách upozornění na odstranění předmětů z koláren a
kočárkáren ve společných částech domu.
4.3. p. Kuklovi zjistit důvod nefunkčnosti STA a o. Filipcovi informovat o této skutečnosti
vlastníka bytové jednotky 312.
Zapsal: Radek ŠTROBL (E) a Petr FILIPEC (A) dne: 06. 06. 2010
Vyvěšeno dne: 07. 06.2010
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