
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Zápis č. 2 / 2018

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 20.11.2018

Shromáždění zahájeno v 18. 00 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: 23417 tj. 62,8 % Počet hostů: 0

                                             ano                  ne

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

Shromáždění řídil (jméno): Pavel Grimm

Zapisovatel (jméno): Eva Konečná

Sčitatelé hlasů (jméno): Eva Konečná

PROGRAM SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ:

1. Přivítání  a zahájení schůze, seznámení s programem schůze

2. Odsouhlasení převodu příjmu z pronájmu společných částí domu do fondu oprav

3. Usnesení a závěr

Průběh schůze:

1.   Přivítání  a zahájení schůze, seznámení s     programem schůze
Člen výboru p.Konečná přivítala všechny přítomné vlastníky a seznámila je s programem schůze.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje přednesený program bez výhrad
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2. Odsouhlasení převodu příjmu z pronájmu společných částí domu do fondu oprav.

Místopředseda společenství p.Šeděnka seznámil přítomné se smlouvou společnosti NEJ.cz o jejich požadavku na montáž 
podpůrné antény pro záložní příjem internetu,kterou výbor společenství schválil.Na její základě bylo dohodnuto,že 
společnost NEJ.cz bude společenství platit za pronájem částku ve výši 500,-Kč za měsíc,která se rozpočítá za roční 
vyúčtování mezi vlastníky a nájemníky SBD Poruba.Vzhledem k tomu,že tato částka je minimální,výbor navrhuje tuto 
částku převést v plné výši do fondu oprav domu.
Účastníci schůze byli také informování,že společnost NEJ.cz podala výpověď z této smlouvy ke konci roku.

Hlasování  :  pro 44   vlastníků což je 23 417 spoluvlastnických podílů, což je 100 %  spoluvlastnických podílů, proti  0
spoluvlastnických podílů, zdrželo se 0  spoluvlastnických podílů.Pro z celkovým počtem 4131 spoluvlastnických podílů
hlasoval zmocněnec SBD Poruba za 9 nájemníků.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje aby výnos z pronájmu od společnosti NEJ.cz byl v plné výši 
převeden do fondu oprav domu

Závěr: Výbor společenství poděkoval všem účastníkům za účast na schůzi a bere na vědomí rozhodnutí všech 
zúčastněných.

UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Shromáždění bylo ukončeno ve 18.15   hodin.

Příloha : presenční listina 

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

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

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