
               Společenství vlastníků Modřice 574
          Poděbradova 574, 66442 Modřice

  IČO:  02783045   www.modrice574.cz

Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků Modřice 574, konané dne
2.dubna 2014 v sídle společenství od 20.00 hodin, svolané předsedou výboru

1. Schůze zahájena ve 20.00 hodin v sídle společenství. Svolána byla předsedou výboru Ing. Markétou Tůmovou 
telefonicky, proti svolání nejsou námitky.

2. Přítomni: předseda výboru -  Ing. Markéta Tůmová

místopředseda výboru - Martina Čumová

člen výboru - Ing. Arch. Jaroslav Kaplan

3. Program schůze:

a) stanovení termínů pro pravidelné schůze výboru.

b) stanovení výše záloh, které se počínaje měsícem dubnem budou hradit na účet Společenství vlastníků 574.

c) odsoulasení návrhu osoby, která bude vést účetnictví Společenství vlastníků 574.

4. Schůzi zahájila předsedkyně výboru Ing. Markéta Tůmová

Konstatovala přítomnost dvou ze tří členů výboru, a tudíž jeho usnášeníschopnost. 

a) Výbor se dle stanov (Čl.VII, odst.5) má scházet dle potřeby, minimálně však 1x za kalendářní pololetí.

Návrh: Pravidelně první středu v měsíci dubnu a říjnu.

Pro: 3 hlasy                         Proti: Nikdo                    Zdržel se: Nikdo    

Závěr:  Schůze výboru byly stanoveny na termíny první středa v měsíci dubnu a říjnu .

b) Výše záloh u vlastníků jednotek zůstává ve stejné výši, jako byly vyměřeny Bytovým družstvem Modřice 574 pro rok
2014 (Tůmová 960Kč/měs., Čumová 1200Kč/měs.) . Záloha odpovídající vlastnickému podílu Bytového družstva 
Modřice 574 je ve výši 35473Kč/měs.

c) Pro vedení a správu účetnictví byla navržena paní Martina Čumová.

Pro: 2 hlasy                         Proti: Nikdo                    Zdržel se: Martina Čumová

Závěr:  Vedením a správou účetnictví byla pověřena paní Martina Čumová.

5. Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin s tím, že žádný z členů výboru již neměl další návrhy, ani připomínky či 
námitky.

Zapsala: Ing. Markéta Tůmová

Příloha zápisu: prezenční listina přítomných členů

V Modřicích 2. dubna 2014
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Prezenční listina přítomných členů na schůzi výboru Společenství vlastníků Modřice 574, konané
dne 2.dubna 2014 v sídle společenství od 20.00 hodin, svolané předsedou výboru

Jméno a Příjmení Číslo občanského průkazu Podpis

Ing. Markéta Tůmová 115625370

Martina Čumová 114891121

Ing. Arch. Jaroslav Kaplan 107168732
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