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Přítomni: 
Vchod A Vchod B Vchod C Vchod D Vchod E

člen výboru 
pověřený správou 

domu
člen Výboru předseda Výboru člen Výboru místopředseda 

výboru

Petr Petr Jindřich Zbyněk Radek
FILIPEC TOULEC KUKLA FOUSEK ŠTROBL

Podpis:

1. Výbor informuje :

1.1. REVIZE KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ – proběhly v sobotu 08. 01. 2011 od 09:00 do 
12:00h. Revize byly provedeny v těchto bytových jednotkách: 201, 211, 221, 231, 241, 301, 
321, 331, 341, 401, 411, 421, 431, 441, 502, 512, 521, 532, 542. V bytové jednotce 311 revize 
nebyla provedena, i přes snahu kontaktovat vlastníka bytové jednotky na telefonu, který SVD 
získalo z internetu. Vlastník bytové jednotky v bytě nebydlí a Výbor ani po vzkazu na 
telefonu, nekontaktoval, aby domluvil jiný termín provedení revize.

2. Výbor rozhodl :
2.1. O schválení plateb provedených v měsíci prosinec 2010 na základě Výpisu z bankovních účtů 

Společenství.
2.2. O kontaktování vlastníka bytové jednotky 311, aby na vlastní náklad zajistil provedení revize 

komínu a kouřovodu ve své bytové jednotce, protože neumožnil ve vyhlášeném termínu 
revize přístup, do své bytové jednotky a předat mu kontakt na kominíka.

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 prosinec 2010.

4. Výbor ukládá :
4.1. p. Filipcovi vypracovat na základě obdržených faktur Vyúčtování FS a FO za rok 2010.
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4.2. p. Filipcovi zajistit podání příslušných daňových formulářů ve spolupráci s daňovým 
poradcem Společenství.

4.3. p. Kuklovi kontaktovat vlastníka bytové jednotky 311, aby na vlastní náklad zajistil provedení 
revize komínu a kouřovodu ve své bytové jednotce, protože neumožnil ve 
vyhlášeném termínu revize přístup do své bytové jednotky a předat mu kontakt na kominíka

Další pravidelná schůzka Výboru je plánována na neděli 20. 02. 2011 od 20:00h ve vchodu A.

Zapsal: Radek ŠTROBL (E) a Petr FILIPEC (A) dne: 09. 11. 2011
Vyvěšeno dne: 11. 01.2011




