ZÁPIS Č. 173
ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ZLONICKÁ 703/2, PRAHA 9
KONANÉHO ODE DNE 16.11.2021
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) Hlídač katastru nemovitostí
c) 21. Schůze shromáždění vlastníků

•

Ukončení zasedání výboru

1) Zahájení zasedání výboru
Přítomni byli tito členové výboru Společenství: Michal Kovalovský (MK), Diana Tenglerová (DT), Šárka
Kuchařová (ŠK), Zuzana Vyleťalová (ZV). Omluvil se Tomáš Majtner (TM) a Petr Veselý (PV), Zasedání
výboru bylo zahájeno v 17:00 hod. Výbor je usnášeníschopný.
2) Vlastní jednání
a) Dlužníci a Kontrola účetnictví
MK a DT informovali o aktuálních dlužnících – k 16.11.2021 neevidujeme dlužníky. DT provedla kontrolu
příjmů a výdajů k 16.11.2021.
b) Hlídač katastru nemovitostí
TM pravidelně zasílá Hlídač katastru – Výbor k 16.11.2021 neeviduje změnu v katastru nemovitostí.
Upozorňujeme na povinnost vlastníka informovat Výbor o veškerých změnách. Veškeré formuláře jsou
k dispozici na stránkách společenství: www.zlonicka.net v sekci Dokumenty / Doklady při změně vlastníka
bytové/ garážové jednotky.
c) 21. Schůze shromáždění vlastníků
Dne 3.11. 2021 proběhla 21. Schůze shromáždění vlastníků. Zápis byl schválen všemi členy výboru a
revizorkou a bude následně zveřejněn na webu Společenství a hlavní nástěnce ve vestibulu domu. Na
základě hlasování vlastníků výbor neprodleně objednal nová garážová vrata a zvonkový systém (z důvodu
fixace ceny z nabídek). Vlastníci obdrželi, na své verifikované emaily, formuláře pro závaznou objednávku
domácího telefonu. Dále vlastníci garážových stání a nebytových prostor obdrží závazný objednávkový
formulář pro zadání počtu požadovaných dálkových ovladačů nových garážových vrat.
3) Ukončení zasedání
Zasedání výboru bylo ukončeno dne 16.11.2021 ve 18:00.
Zapsal: Diana Tenglerová, místopředseda SV Zlonická 703/2

V Praze, dne 16.11.2021

V Praze, dne 16.11.2021

_____________________________
Michal Kovalovský
předseda výboru

____________________________
Šárka Kuchařová
člen výboru

