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Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství vlastníků Modřice 574,
konané dne 17.června 2014 v 18:30hodin, v jednací místnosti nad Městskou knihovnou v

Modřicích, ul.Nám. Svobody 93. 

 

 

Schůze shromáždění započala ve 18.30 hodin v jednací místnosti nad Městskou knihovnou v 
Modřicích, ul.Nám. Svobody 93. Svolána byla pozvánkou i výboru ze dne 17.května 2014.

1.      Schůzi zahájila předsedkyně výboru společenství ing. Markéta Tůmová. Vyhlásila, že podle 
prezenční listiny přítomných, jež je nedílnou přílohou tohoto zápisu, bylo v okamžiku zahájení 
schůze přítomno 6 členů společenství celkového počtu sedmi členů. Přítomni členové jsou 
vlastníci jednotek mající velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu 
dohromady 44,75/45. Vlastník ing. David Tůma pověřil hlasováním Ing. Markétu Tůmovou na 
základě plné moci, která je nedílnou přílohou tohoto zápisu. Shromáždění je proto schopné 
usnášení ve smyslu § 1206 odst.2. Občanského zákoníku, neboť jsou přítomni vlastníci jednotek 
mající většinu hlasů.

2.      Předsedkyně výboru M. Tůmová seznámila členy s návrhem změny dodavatele elektřiny pro 
společné prostory domu a to z původní společnosti Egon k společnosti Ampér Market. 
Odůvodněním této změny je předpokládaná roční úspora ve výši cca 1723 Kč. 

M. Tůmová navrhla usnesení: Přechod od původního dodavatele elektřiny pro společné prostory 
domu společnosti Egon k novému dodavateli - společnosti Amper Market a to od 1.8.2014.

Hlasováno: pro 7 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 0 hlasů

 

3.      Předsedkyně výboru M. Tůmová vznesla dotaz na členy: Má některý člen zájem nadále být i 
členem Bytového družstva Modřice 574? Žádný z členů neprojevil zájem o pokračování v 
členství. 

M. Tůmová navrhla usnesení: Ukončení členství vlastníků jednotek v Bytovém družstvu Modřice 
574 bude k datu 30.6.2014.

Hlasováno: pro 6 hlasů proti: 0 hlasů zdrželo se: 1 hlasů (předseda BD)

 

4.      V rámci programu „Diskuse“ bylo vlastníkům sděleno, že v nejbližších dnech obdrží soubor 
dokumentů, které byly schváleny shromážděním dne 20.2.2014 a jsou povinní se s těmito 
dokumenty seznámit.

Předsedkyně výboru M. Tůmová upozornila na nutnost změny platebního příkazu pravidelných 
měsíčních záloh na účet SV Modřice 574. Platby budou označeny variabilním symbolem - číslo 
bytu uvedené dle KN za lomítkem.

 M. Tůmová se zeptala přítomných, zda jsou ještě jiné věci k projednání. Nikdo nic dalšího nepožadoval, 
tedy schůze byla ukončena v 19:30.hod.

Zapsala: Ing. Markéta Tůmová

 

Příloha zápisu: prezenční listina přítomných členů, informace ke změně dodavatele elektřiny.

http://www.modrice574.cz/
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Prezenční listina mimořádného Shromáždění Společenství vlastníků 574 dne 17.6.2014
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