
SVD Františka Diviše 49g
Františka Diviše qgg/ ro4 oo Praha-Uhříněves

Zápis ze shromáždění vlastníků
Konaného dne tg.it.zot3 od 19.0a hod. v éínské restauruci ,,Na il9 CITY'

Fnntiška Diviša 609, Pnha - Uhřiněv*
ptrtomni: dle pňtožené prcsenění tistiny (+ seznam vtasbíků dle náhledu do katastru ze dna 19.11.2013)

Pň zahájení Ófrtomniviasttíci se spoluvtashicl<ým podílem 52,62%,

Shnmáždění je usnášenlsďnpné.
gqnm: _ 2ahájení, votbaiapisovatate, volba skrutáton, schváení prcgnmu

- Semámení s činností výboru
- Roční vytičtování a seznámeníse sfayem fondu opnv
- Návrhy't. ňtaisova* nmo shrcmáždění tal perrollam koraspúdenění hlasování- 

2, ZrĚna úďování wtatku za vftah prc všechna podlažI

3. Valorlzacp @ny za úklid domu ad 1,1,2014
4. ZavI ňní/zamykánílbezpěnast domu
5. Montáž fretrvénútíl}o měnib vftahu (bL tichý nzjezd a dolezd)

- Diskuse azávěr

Schttzi zaháiil a řldil Radovan Tomíšek

Zapisovatelkou zvolena pí Monika Režná
Sktlttátorcm uolan p. Ing. lw Chaloupka

Usnesení;
širriiiaerí vt*hlíků bmu schvátílo zapisvatele, sl<llrtáton a prw,am shrcmáždění, tak jak byl uveden

v poanánce, zvebjnéné na vývéw domu.
Pn 1Co96 pňtomnýďt.
Shrunáždění pňjalo seznilrcnl s činnoďt výbutl
Shnmáždění'pňlatozptávu o túnímwúďování a §avu na ť,čteú,
Shromáždéní'dásnŇ scnvdílo korcqondenční hlasování (Ev. per rcllam)
Pto 1@% plŤtornných
sircmaiáiní vtashíků &hvátito změna úétaÁní pptatku za použlvánl vftahu dle PÚu oso,b na vŠechna

podlaží, §. v&hě pruního patn
Pro 10096 plŤtomnýctt
sňnmaialint vt6.6ínixd schváItto úpnvu @ny za úktid d 1.1,2a14 ze součamých 90,N KČlbYtovou jednofl<u,

Na 1 @,@ Kčtbytowu jednoku.
Prc 100%plltomnýclt
Diskuse;

- Zavíráníhamykání/bezpečno§ dutu: shromáždění vlasfrlí/r<ťl pověňlo p; lng. l.Chaloupku a P.lng.
n.neneňÓ'Íouii ,Áňzavílačc ďveří" v&tně leho montáže. Tetmín do konce rolku 2013.

- Samozamykaci zámek - infotmaa, v&ttě oňentační eny
_ },lemámežaoiu*"rtorerc kdo vtashí kIí& ad vcftdu, budame řišit na dalších shrcmážděníclt

- Do budoucna js možné jednatav§upních čipach
- tllontáž f;;hr;;iilho menia vftahu'(Ev. ticitý tozjezd a daiezd), Dunorúwánl je_však remvě

nákladné cÁ n.w,n- n.Óa,u-xc, Budeme opétĎ§lna dalším shrcmáŽděnÍ.

lJsne*ní shnmáždéní bylo *hváleno 1N,O0r6 plítomných

Datší stttwttáždění se buda konat do kutce června 2a14,

V Praze 10.2.2014

OvěňIa: Manika Režná

Pňlohy: Pozvánka
vlashíkťt

Míďopbdseda: lng. lvo Chaloupka m


