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Zápis ze shromážd ní

Datum konání: 25. 6. 2013

Místo konání: Tovární 495, Trutnov – suterén domu

Program

1. Volba zapisovatele, kontrola usnášeníschopnosti

2. Zm na stanov

3.  Volba len  výboru a kontrolní komise

4.  Odm ny len  výboru

5. Hospoda ení SVJ za rok 2012

6. Informace o odkoupení pozemk  pod domem

7. Diskuse

Pr h

ídícím shromážd ní je p edseda výboru spole enství Ing. Ji í Koubek.

bod 1)

Sou tem podle prezen ní listiny byla zjišt na ú ast 51,26% vlastník . Shromážd ní bylo
prohlášeno za usnášeníschopné.

ídící navrhl na zapisovatele Ing. Miloše Velikovského.

Hlasování 1: p ítomno 51,26%, pro návrh 100% p ítomných (51,26% všech) vlastník .
Návrh byl p ijat.

bod 2)

Ing. Koubek p ednesl návrh výboru spole enství na zm nu stanov spole enství spo ívající ve
zm  po tu len  výboru a zm  po tu len  kontrolní komise. Jelikož po ukon ené
revitalizaci je již p ti lenný výbor nadbyte ný.

Návrh: Shromážd ní souhlasí se zm nou zn ní l. VI, odstavec 1 Stanov tak, že nové zn ní
je: „Výbor je statutárním a výkonným orgánem spole enství. Výbor je t lenný.“

Shromážd ní souhlasí se zm nou zn ní l. VII, odstavec 1 Stanov tak, že nové zn ní je:
„Kontrolní komise je kontrolním orgánem spole enství, je dvou lenná."
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Hlasování 2: p ítomno 51,26%, pro návrh 100% p ítomných (51,26% všech) vlastník .
Návrh byl p ijat.

bod 3)

V ervenci 2013 kon í volební období výboru a kontrolní komise SVJ. Výbor dle programu
vyhlašuje na tomto shromážd ní volby len  výboru a kontrolní komise na období
následujících 5 let.

Jelikož se po výzv  v pozvánce na shromážd ní, ani b hem shromážd ní a diskuse nep ihlásil
žádný nový kandidát, výbor navrhl toto obsazení orgán  SVJ:

výbor: Ing. Ji í Koubek, Ing. Blanka Mat jková a Ing. Miloš Velikovský (náhradníci Ing. Jan
Jörka a Luboš Felbr)

kontrolní komise: Ing. Andrej Blažko a Ing. André Miksch

Všichni nominovaní s nominací souhlasí, jsou leny SVJ, mají v dom  SVJ své trvalé bydlišt
a spl ují i všechny ostatní podmínky své volitelnosti do orgán  SVJ.

Návrh: Shromážd ní zvolilo nový výbor SVJ ve složení Ing. Ji í Koubek, Ing. Blanka
Mat jková a Ing. Miloš Velikovský a novou kontrolní komisi SVJ ve složení Ing. Andrej
Blažko a Ing. André Miksch. Náhradníky pro funkci lena výboru byli zvoleni Ing. Jan Jörka
a Luboš Felbr.

Hlasování 3: p ítomno 51,26%, pro návrh 100% p ítomných (51,26% všech) vlastník .
Návrh byl p ijat.

bod 4)

Výbor rovn ž se snížením po tu len  výboru navrhuje pom rn  snížit ástku pro odm ny
len  výboru a to ze sou asných 100 K  na bytovou jednotku, na 60 K  na bytovou jednotku.

Návrh: Shromážd ní stanovuje novou ástku pro odm ny len m výboru v úhrnu na K
3360,-- m sí , která bude jako dosud zálohov  vybírána rovným pom rem 60 K  na každou
bytovou jednotku.

Hlasování 4: p ítomno 51,26%, pro návrh 100% p ítomných (51,26% všech) vlastník .
Návrh byl p ijat.

bod 5)

edseda výboru informoval leny spole enství o hospoda ení SVJ za rok 2012 a požádal o
jeho schválení. Nerozd lený zisk z p edchozích období bude p eveden do fondu oprav.

Návrh: Shromážd ní schvaluje hospodá ský výsledek za rok 2012 a souhlasí s p evodem
nerozd leného zisku do dlouhodobé zálohy na úhradu nákladu na provoz domu.
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Hlasování 5: p ítomno 51,26%, pro návrh 100% p ítomných (51,26% všech) vlastník .
Návrh byl p ijat.

bod 6)

Ing. Koubek informoval leny spole enství o stavu p íprav k odkoupení pozemk  od m sta
Trutnova. Byla podána žádost o odkoupení zastav né plochy pod domem SVJ, dále
okapových chodní  a p ístupových chodník . O prodeji rozhodne rada m sta na svém
zá ijovém zasedání.

bod 7)

Byla zahájena všeobecná diskuze.

a) Úvodem diskuse informoval výbor SVJ možném požadavku na energetický štítek
budovy v p ípad  prodeje bytu. SVJ zajistilo energetický štítek budovy a je k dispozici
pro zap ení u p edsedy výboru Ing. Koubka.

b) Výbor dále informoval o zm nách na pozemním digitálním televizním vysílání a
plánované zm  p ístupových kód  u vstupních dve í.

c) lenové SVJ zaznamenali opakované výpadky v dodávce teplé vody. Výpadky byly
zp sobeny technickou poruchou na horkovodu dodavatele a v sou asnosti by k nim již
nem lo docházet. V p ípad  dalších výpadk  je pot eba v c neprodlen  hlásit výboru
SVJ.

d) Výbor SVJ zajistí vým ny/aktualizaci jmenovek na zvoncích. lenové SVJ byli
informování o zp sobu vlastnoru ní vým ny cedulky bez nutnosti p elepovat tablo
lepicími páskami.

e) Byl vznešen návrh na možnost vyrovnání povrchu p ístupového chodníku u popelnic.
íslušný chodník je ve vlastnictví m sta. Výbor probere možnou opravu s p íslušným
adem m sta.

f) Dotaz k oprav  povrch  balkón . Výbor bude sledovat, jestli je dostate ná oprava již
provedená na severních balkónech. Podle výsledku bude na p íštím shromážd ní
zvolen další postup u jižních balkón .

g) Byl vznesen dotaz na možnost hromadného zasklení všech balkónových lodžií. Bude
prov ena finan ní náro nost i p ípadná shoda v tšiny vlastník .

h) Došlo k nejasnostem v p id lení sklep  pro paní Vlasákovou a paní Špidlovou. Výbor
SVJ ov í p id lení konkrétních sklepních kójí dle Prohlášení vlastníka budovy.

i) Na žádost shromážd ní výbor prov í možnost prokácení strom , stínících na severní
stran  domu, pro ez v tví strom  bránících parkování na jižní stran , umíst ní
retardér i zna ky k omezení rychlosti na 30km/h v ulici Tovární p ed domem.
Výbor rovn ž zajistí odmontování starých anténních krabic u dolní stanice výtahu.
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ílohy

prezen ní listina a plné moci

soupis hlasovaní

Ing. Ji í Koubek Ing. Miloš Velikovský

edseda výboru spole enství zapisovatel
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