ZÁPIS Č. 163
ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ZLONICKÁ 703/2, PRAHA 9
KONANÉHO ODE DNE 18.12.2020
1.

MÍSTO ZASEDÁNÍ VÝBORU

Zasedání výboru Společenství vlastníků Zlonická 703/2, Praha 9 se sídlem Zlonická 703/2, 190 00 Praha 9
(dále jen „SV“) se konalo v sušárně domu č. p. 703/2, Praha 9, ulice Zlonická
2.
•
•
•

PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU
Zahájení zasedání výboru
Body jednání:
a) Dlužníci a Kontrola účetnictví
b) Schůze Shromáždění
Ukončení zasedání výboru

1) Zahájení zasedání výboru
Přítomni byli tito členové výboru Společenství: Michal Kovalovský (MK), Diana Tenglerová (DT), Jaroslav
Čambula (JČ), Šárka Kuchařová (ŠK) a revizorka Zuzana Vyleťalová (ZV). Omluvil se Tomáš Majtner (TM).
Zasedání výboru bylo zahájeno v 20:00 hod. Výbor je usnášeníschopný.
2) Vlastní jednání
a) Dlužníci a Kontrola účetnictví
MK informoval o aktuálních dlužnících – k 18.12.2020 evidujeme dva dlužníky. MK a DT provedli společnou
kontrolu příjmů a výdajů k 18.12.2020.
b) Schůze Shromáždění
Dne 15.12.2020 bylo ukončeno hlasování per rollam na 20. Schůzi shromáždění vlastníků.
V hlasování o účetní závěrce, rozpočtu na rok 2021, schválení sjednocení termínů výměny vodoměru
v domě počínaje rokem 2023 a schválení firmy NOVIS izolace s.r.o. – výměna okapových svodů vlastníci
vyslovili ve všech bodech hlasování SOUHLAS. Bližší a podrobnější informace budou zveřejněny v zápisu
z hlasování.
Výbor tedy zajistí v roce 2021 výměnu svodů dle rozhodnutí Shromáždění. Zápis ze Shromáždění byl
přítomnými členy výboru přečten a podepsán, zveřejnění zajistí DT na webu Společenství. Prosíme vlastníky,
aby si prodloužili trvalé příkazy záloh na rok 2021 ve stejné výši jako byly v roce 2020. Zálohový list zůstává
v platnosti.
Výbor děkuje všem vlastníkům za hlasování. A k nadcházejícím vánočním svátkům přejeme všechno
nejlepší a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.
3) Ukončení zasedání
Zasedání výboru bylo ukončeno dne 18.12.2020 ve 20:15.
Zapsal: Michal Kovalovský, předseda SV Zlonická 703/2

V Praze, dne 18.12.2020

V Praze, dne 18.12.2020

_____________________________
Michal Kovalovský
předseda výboru

____________________________
Šárka Kuchařová
člen výboru

