Zápis ze schůzky Výboru
číslo: 2012-04-01
ze dne 01. 04. 2012

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

1. Výbor informuje :
1.1. Vyúčtování FS a FO za rok 2011 obdrželi vlastníci v neděli 4. 3. 2012, ostatním vlastníkům a

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

těm, kteří nebyli k zastižení, bylo Vyúčtování zasláno doporučenou zásilkou s dodejkou
v pondělí 5. 3. 2012 se splatností do 28. 3.2012. Přeplatky byly vlastníkům zaslány na jejich
účty dne 29. 3. 2012.
Výbor připravil v součinnosti s právním zástupcem Společenství, Mgr. Martinem Brabcem,
úpravu Stanov Společenství, která bude navržena ke schválení na Shromáždění vlastníků 3.
dubna 2012.
Výbor obdržel nabídku na zateplení vstupního prostoru na střechu od p. Vlastimila Paluse.
Výbor apeluje na vlastníky, aby se ve vlastním zájmu v dostačeném počtu zúčastnili
Shromáždění vlastníků v úterý dne 3. dubna 2012 v malém sále KD v Milovicích v ulici 5.
Května. Vzhledem k jednomu z projednávaných bodů, kdy je třeba k odsouhlasení čerpání
prostředků z fondu oprav souhlas ¾ oprávněných hlasů, nikoli pouze přítomných.
Nabídky firem budou prezentovány videoprojekcí, a měla by být vybrána nabídka, která bude
dle názoru vlastníků nepřijatelnější.
Dále bude projednávána změna Stanov s ohledem na snížení nákladů na provoz účtů (snížení
poplatků za transakce).

2. Výbor rozhodl :
2.1. O schválení plateb provedených v měsíci únor až březen 2012 na základě Výpisu
z bankovních účtů Společenství.
2.2. O proplacení platby za úpravu Stanov právnímu zástupci Společenství Mgr. Brabcovi.
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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 měsíce únor až březen 2012.
3.2. Navržené úpravy Stanov ve znění účinném od 3. 4. 2012.
3.3. Přehled plateb do FS a FO vypracovaný ke dni 31. 03. 2012 členem Výboru p. Filipcem.

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

provést případnou výměnu nesvítících zářivek a žárovek v technickém podlaží domu.
Další pravidelná schůzka Výboru je plánována po Shromáždění vlastníků 03. 04. 2012 od 21:30
hodin v pizzerii PAT-MAT, ulice 5. května v Milovicích. V případě změny místa nebo termínu
budou všichni členové Výboru informování pomocí SMS.
Zapsal: Radek ŠTROBL (E) a Petr FILIPEC (A) dne: 01. 04. 2012
Vyvěšeno dne: 02. 04. 2012
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