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,ch podíl, , to je 97,53 oÁ , proti 1
0, 654 spolwlastnick ch
j026
z celkavych j7272 spolwlastnicbilch podíI hlasoval
podílťt, zdtžela se a spahnlastnicbllch podíl . Pra s počtem
zmocněnec SBD Porabu za 7 nójernník

Pa,el Grimm pro 63 vlastníhi eož je 36 352 spoluvlastnick

což je j7 006 spahmlastniclcilch padíI , to je 1a0 aÁ spolwlastnicb ch podíl , proti 0
spohmlastnicbi,ch podílft, z*želo se 0 spoluvlastnicb ,ch podíl - Pro s počtem 3a26 z celkou ,ch 37272 spolwlastnicb ch
podíl hlasoval nnacněnec SBD Poruba za 7 nójemník .

Milan Šeděnkopro 64 vlastnílw ,

Eva Konečnó pra 64 vlastníhL

c

je 37006 spoluvlastnicbi:ch padílti, ta je lAa% spolwlasínich ,ch podíl , proti 0

spolwlastnick ch podílu zMelo se a spolwlastnickilch podíl"fl. Pro s poďem 3026
podíI, hlasoval zmoeněnec SBD Porubg za 7 nfrjemník .
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Usnesení:

I. Shi,omáňdění věšinou

hlas schvaluje četnírcávěr*u zc rok 2020

2. Shromáždění většinau hlas, sclwaluje do u ,boru společensívístóuající člerry Pavel Gňmm

Milart Seděn]ra
Eva Konečná

3. Zóvěr: Y bor Společenstvívlastník Francauzskó 65 děkuje všem vlastník, m za poehopení stávající epídemické situace
ve fueré nelze uskatečnit tradíčníshromóždénísevšemi podntínkami stanoven mivlódau Ča, a děkuje zauysoklu l,ičast p

i

hlasování.
V ,bor společens*íbude i nadóle pracwat ve prospěch vlastník i p i správě našeho spalečnéhomajďkuProsíme všecfuty,
aby šet ili náš majetek protože každá oprava jde z našich společnllch peněz-Nepaaštějte do domu cizí lidi, lae í zde
p espávají a niěí ruíšmajetek Mějte na paměti, že nainstalovatq kamerouy systén odhalí ty, ke í nám popisají a ničí

společr majetek a prati tckov
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