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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. Shromáždění vlastníků domu č.p.472 v Milovicích – se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2011 
v malém sále KD v Milovicích v ulici 5. května od 20:00h (prezence účastníků začíná od 
19:30hodin).

1.2. Pozvánky na Shromáždění – obdrží všichni vlastníci v průběhu měsíce dubna 2011.
1.3. Přeplatky vzniklé Vyúčtováním FS a FO za rok 2011 – byly z účtů Společenství odepsány 

dne 25. 3. 2011.
1.4. Požární revize – se uskutečnily počátkem měsíce února 2011.
1.5. Oprava pantů kovových vstupních dveří ve vchodu B – proběhla dne 27. 3. 2011.
1.6. Instalace zámku na specielní mechanický klíč k plynoměrům – proběhne do konce měsíce 

května 2011. Každý vlastník, který má ve své bytové jednotce zaveden plyn, obdrží po 
instalaci tento klíč, oproti podpisu. Jedná se o universální klíč, který lze zakoupit běžně 
v železářství.

1.7. Daňová přiznání 2011 – Výbor schválil na dnešní schůzce účetní uzávěrku za rok 2010, 
vypracovanou daňovým poradcem a daňová přiznání.

1.8. Sčítací formulář domu – byl odeslán prostřednictvím internetu dne 26. 3. 2011.
1.9. Zjištění technického stavu balkonů – na základě stížností na opadávající omítku z balkonů 

v posledním podlaží domu, Výbor rozhodl o objednání statika k posouzení technického stavu 
těchto balkonů. Žádáme vlastníky o zpřístupnění balkonů, k posouzení jejich technického 
stavu, na vyzvání Výboru, v termínu, který bude telefonicky upřesněn. Předem děkujeme za 
spolupráci.
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2. Výbor rozhodl :
2.1. O schválení plateb provedených v měsíci únor 2011 na základě Výpisu z bankovních účtů 

Společenství.
2.2. O termínu konání Shromáždění vlastníků domu na čtvrtek 5. 5. 2011 v malém sále KD 

v Milovicích v ulici 5. května od 20:00h.
2.3. O nákupu Toneru do tiskárny HP 1320, který nebyl doposud uskutečněn, z důvodu 

nedostupnosti zboží – jiným alternativním tonerem s kapacitou 6000stran tisku.
2.4. O instalaci 8ks zámků na specielní mechanický klíč, ke skříním s plynoměry a o nákupu 25ks 

specielních mechanických klíčů k těmto skříním
2.5. O zajištění statika na zjištění technického stavu balkonů.

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 únor 2011.
3.2. Program jednání Shromáždění vlastníků domu v termínu 5. 5. 2011.
3.3. Účetní uzávěrku za rok 2010, vypracovanou daňovým poradcem a daňová přiznání.
3.4. Fakturu za likvidaci komunálního odpadu v roce 2011.
3.5. Vyplněný sčítací formulář domu.

4. Výbor ukládá :
4.1. Všem členům Výboru zajistit pravidelnou kontrolu osvětlení v jednotlivých vchodech domu a 

provést případnou výměnu nesvítících zářivek.
4.2. p. Filipcovi - zajistit po instalaci specielních mechanických zámků k plynoměrům, předání 

specielních mechanických klíčů vlastníkům, kteří mají ve své bytové jednotce zaveden plyn.
4.3. p. Filipcovi – zaslat vlastníkům pozvánky na Shromáždění vlastníků, obyčejnou zásilkou, 

vlastníkům, kteří v bytových jednotkách nebydlí a ostatním vlastníkům vhodit pozvánky do 
schránek.

4.4. p. Filipcovi – zaslat daňová přiznání a fakturu za likvidaci komunálního odpadu, doporučenou 
zásilkou, s dodejkou.
.

Další pravidelná schůzka Výboru je plánována na neděli 24. 04. 2011 od 20:00h ve vchodu A.

Zapsal: Radek ŠTROBL (E) a Petr FILIPEC (A) dne: 27. 03. 2011
Vyvěšeno dne: 29. 03.2011




