Společenství vlastníků jednotek pro dům Rooseveltova č.p. 163 / č.o. 107 v Olomouci
Sídlo: Olomouc – Nové Sady, Rooseveltova 163/107, PSČ 779 00
IČ: 268 67 681

ZÁPIS
z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek,
konaného dne 14.06.2015 v 18:00 hodin
Přítomno dle prezenční listiny 9 vlastníků jednotek v domě (u SJM jedna osoba), se spoluvlastnickým podílem
(dále jen SP) 5.786, což je 92,17/100 % (SP přítomných/SP všech), shromáždění je usnášeníschopné.
Pozvánka s programem (viz příloha č. 1) byla zveřejněna na nástěnce domu 15 dní před konáním schůze
shromáždění.
Program:
1. Volba výboru SVJ
2. Diskuse, různé
Zahájení:
Schůzi zahájila a řídila paní Jitka Dopitová. Zapisovatelem byl navržen pan Miroslav Bartovič, jako ověřovatel
zápisu byla navržena paní Ladislava Studenská.
Byla provedena prezence přítomných, viz Prezenční listina uvedená v příloze č. 2.
1. Volba výboru SVJ
Shromáždění hlasovalo o složení nového výboru v poštu tří zástupců, jmenovitě:
 Jitka Dopitová
 Miroslav Bartovič
 Zdeněk Rudolfský
Přítomno vlastníků bytů: 9 osob (u SJM jedna osoba)
Přítomno dle SP: 5.786, tj. 92,17/100 % (SP přítomných/SP všech)
Hlasování:
Pro dle SP:
5.786, tj. 92,17/92,17 % (SP pro/SP přítomných)
Proti dle SP:
0, tj. 0 %
Zdrželo se dle SP:
0, tj. 0 %
Usnesení bylo přijato. (K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů společenství dle stanov SVJ)
2. Diskuse, různé
 Návrh na zajištění kontejneru pro odvoz odpadu – bude zjištěna cenová nabídka
 Návrh na zavedení kamerového systému – bude zjištěna cenová nabídka
 Doobjednání klíčů k novým FAB u vstupních dveří – počty nahlášeny. Klíče se předávají oproti podpisu.
 Zjištění stavu legalizace objektu bývalé kotelny – bude kontaktována společnost Olterm a následně
město Olomouc
Závěrem paní Dopitová poděkovala přítomným za účast. Schůze skončila v 18:45 hodin.
Mluvčí shromáždění: Jitka Dopitová
Zapisovatel: Miroslav Bartovič
Ověřovatel zápisu: Ladislava Studenská
V Olomouci dne 14.06.2015
Příloha:
1. Pozvánka s programem schůze
2. Prezenční listina
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