Zápis z 9. shromáždění
Společenství vlastníků jednotek domu Tanvaldská 1334-1339
konaného dne 16. 10.2018 od 18.00 do 20.00 v sále ZUŠ Taussigova
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení shromáždění.
Schválení programu řádného shromáždění.
Schválení hospodaření za rok 2017.
Volba pracovních komisí.
Dovolba člena výboru SVJ.
Zpráva kontrolní komise.
Návrh úpravy výše příspěvku do fondu oprav.
Diskuse.
Závěr.

Přítomno bylo: 1120250 podílů jednotek, shromáždění je
usnášeníschopné k bodu ad 3.
Ad 1. Zahájení shromáždění provedeno v 18.45 hod. po schůzi BD
Tanvaldská.
Ad 2. Schválení programu řádného shromáždění
Hlasování: Nikdo nebyl po výzvě ani proti, ani se nezdržel, program
byl schválen.
Ad 3. Schválení hospodaření za rok 2017.
Komentář k hospodaření v roce 2017 přednesly účetní paní Kubíčková
a členka výboru SVJ. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Pro: 703935 podílů – 62,84%, zdržel se: 0, proti: 32525 podílů – 2,90%

Ad 4. Volba pracovních komisí.
Ad 5. Dovolba člena výboru SVJ.
Body AD 4. a AD 5. byly nehlasovatelné, nebyly projednány na
členské schůzi BD Tanvaldská, tudíž nebyl zástupce (předseda) BD bez
mandátu ke schválení těchto bodů oprávněn.
Ad 6. Zpráva kontrolní komise.
Zprávu přednesla předsedkyně kontrolní komise paní Zdenka
Tkáčová, hodnotila činnost členky výboru SVJ Mileny Rulfové jako
bezchybnou a ohodnotila její velký přínos při nápravě chyb
z minulosti (příkladně vybíraní zvláštního poplatku 200,- Kč).
Závěrem svého příspěvku oznámila paní Zdenka Tkáčová, že
odstupuje z funkce členky kontrolní komise a spolu s ní odstupují
i paní Jana Skokanová a pan Radek Líbal.

Ad 7. Návrh úpravy výše příspěvku do fondu oprav.
Tento návrh byl nehlasovatelný, nebyl projednán na členské schůzi
BD Tanvaldská.
Ad 8. Diskuse
V rámci diskuse se přihlásil ke spolupráci na rekonstrukci SVJ a i
k činnosti v BD přihlásil pan Ducháč a písemnou nabídku zaslal
prostřednictvím pana Kameníka pan Linhart.
Ad 9. Závěr
Schůze byla ukončena ve 20,00 hodin.

Zapsal: JUDr. František Mühlfeit

