
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Zápis č. 2 / 2016

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 8.12.2016

Shromáždění zahájeno v 18.10 hodin

Název společenství (dle výpisu z rejstříku): Společenství vlastníků Francouzská 65

Číslo střediska: 52501

Adresa (město, ulice, č. p. / č. or.): Francouzská 6019/65  Ostrava – Poruba

Počet hlasů (podílů) všech vlastníků:      37272

Počet hlasů vlastníků přítomných při zahájení: 22316 tj.59,87% Počet hostů:    0

                                             ano                  ne

Shromáždění bylo     x   při zahájení usnášení schopné (označte uskutečněnou alternativu )

Shromáždění řídil (jméno): Eva Konečná

Zapisovatel (jméno): Pavel Grimm

Sčitatelé hlasů (jméno): Eva Konečná

PROGRAM shromáždění vlastníků:
1. Prezentace

2. Odsouhlasení programu schůze

3. Zpráva o činnosti výboru za období 2011 až 2016

4. Návrh hospodaření na rok 2017

5. Volba nového výboru na volební období 2016 až 2021

6. Diskuse

7. Usnesení

Průběh schůze:

1.   Přivítání  a zahájení schůze, seznámení s     programem schůze
p.Konečná zahájila schůzi přivítáním vlastníků.

2.Byl přečten program schůze a bylo o programu hlasováno.
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Hlasování  :  pro 33  vlastníků což je 21 662 spoluvlastnických podílů, což je  97,07 %  spoluvlastnických podílů, proti  0
spoluvlastnických podílů, zdrželo se 1 což je 654  spoluvlastnických podílů což je 2,93% spoluvlastnických podílů.Pro
s celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 11 nájemníků.

Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přednesený návrh na program schůze.

3 Zpráva o činnosti výboru za roky 2011 – 2016

Předseda výboru společenství p.Grimm informoval účastníky shromáždění o práci výboru za volební období 2011-
2016.Seznámil účastníky o všech akcích,které byly na domě provedeny.
Místopředseda výboru společenství p.Šeděnka informoval účastníky shromáždění o práci výboru v ekonomické oblasti.
Shrnul výsledky hospodaření výboru za celé volební období.

4. Návrh hospodaření na rok 2017

p.Šeděnka přednesl návrh hospodaření společenství na rok 2017.Vzhledem k tomu,že v tomto čase ještě není zvolen nový 
výbor,bude se o hospodaření hlasovat až po volbě nového výboru.

5. Volba nového výboru společenství na volební období 2016-2021

Protože nikdo nepodal návrh na kandidáta do výboru společenství,bude se hlasovat o původním složení výboru.Byli 
navrženi stávající členové výboru:p.Grimm,p.Šeděnka,pí.Konečná

Navržený člen výboru p.Grimm
Hlasování: pro 33 vlastníků, což je 21 662 spoluvlastnických podílů,což je 97,07% spoluvlastnických podílů, proti 1 
vlastník, což je 654 spoluvlastnických podílů,což je 2,93% spoluvlastnických podílů,zdrželo se 0 spoluvlastnických 
podílů.Pro s celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 11 nájemníků.
Usnesení:
p.Grimm byl zvolen členem výboru většinou 97,07% spoluvlastnických podílů.

Navržený člen výboru p.Šeděnka
Hlasování:pro 32 vlastníků,což je 21 008 spoluvlastnických podílů,což je 94,14%  spoluvlastnických podílů,proti 2 
vlastníci, což je 1308 spoluvlastnických podílů, což je 5,86% spoluvlastnických podílů,zdrželo se 0 spoluvlastnických 
podílů.Pro s celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 11 nájemníků.
Usnesení:
p.Šeděnka byl zvolen členem výboru většinou 94,14% spoluvlastnických podílů.

Navržený člen výboru pí.Konečná
Hlasování: pro 33 vlastníků,což je 21 662 spoluvlastnických podílů,což je 97,07% spoluvlastnických podílů,proti 1 vlastník
což je 654 spoluvlastnických podílů,což je 2,93% spoluvlastnických podílů,zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů.Pro 
s celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 11 nájemníků.
Usnesení: 
pí.Konečná byla zvolena členem výboru většinou 97,07% spoluvlastnických podílů.

Vzhledem k tomu,že výbor byl zvolen většinou hlasů ve stejném složení,předložil p.Šeděnka k odsouhlasení návrh na 
hospodaření společenství na rok 2017
Hlasování: pro 34 vlastníků,což je 22 316 spoluvlastnických podílů,což je 100% spoluvlastnických podílů.Proti 0 
spoluvlastnických podílů,zdrželo se 0 spoluvlastnických podílů.Pro s celkovým počtem 4663 spoluvlastnických podílů 
hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 11 nájemníků.
Usnesení: návrh hospodaření na rok 2017 byl schválen většinou 100% spoluvlastnických podílů.

9. Diskuse.
Nebyla žádná otevřená diskuse týkající se volby výboru ani práce výboru ani podány připomínky k práci výboru.

10. Závěr.
Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí všechny body schůze.Výbor společenství se zavazuje pracovat k plné spokojenosti 
vlastníků a nájemníků domu.Výbor společenství děkuje všem zúčastněným za projevenou důvěru. 

UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Shromáždění bylo ukončeno v 18.50 hodin.
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Příloha : presenční listina 

Podpis předsedy: Pavel Grimm …………………………….

Podpis místopředsedy: Milan Šeděnka ……………………………

 Podpis zapisovatele: Eva Konečná ……………………………..
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