
spo|eČenslvl .|Ň'kjl j.dno'.L dol Ú cF' 4a4.10\ d 106 Ll|ce To\m v Truhov.

záDis ze shromáždění

D.tuD koúni: ] 4' ] 2. 20] 6' ! 8;00 hod'

Misro koúní: Továmi 495. Trutnov suleén donu

ProoÍam

] ' Kont'ola usnášoiscbopnosli

3' Hospodď€ni svJ 2a rck 20] 5 a srav majetku

4' lojištělinenoYitosti

Průběh

fudicim sInom&dénije předseda výboru sloIeěe.ství Ing' Jiři Koubek. 2api so vatelen Ing'
MilÓš velikovský'

součt€n poďe p!€z€nč.i listiny byla zjišéna účast 5l '3 8% llótíílrl. shron&děnj bylo
pdnášeÍo 2a usfu'šenischopné.

Pfu velikovský piedsÍaÝil shÍoná?dění navrhovmé něny sleov společenstvi dle
ložadavků nového obča.ského zálonitu'

Náwh slmov byl k dispozici v tiš!é.é podobě s bďevně v}znaéenýni 2něnmi'

. N6ováni mino shÚnáŽděni

. rvolba rczpočtu spole.enstvl

. rozpočiláváni ná{ladú a Šlužeb

. doDomi iéd jako součás! stanov

t /4



sP |e .  e  lŠv l  l | aB . |ů Jedno 'e l  doň l  (p  40a ' . o '  o .ab  L  | ce  l '  .m  \  |  j '  b  o \e

lŘdscda výboru infomolal ělen! společenstvl o hospodlioi svJ a rck 20l5. Přdseda
seňáÍil éleny s atfuáInim slaven na běŽnén účtu. účtech íavebdho spoŘni. ve fohdu
opúv a stavem úvéru na rekonsElkci a náklady na opra\T a ú.lržbu'

. běžnénnčtu byI k ]]'l2'20l5 Kč l00'1 353'

. rjčtu ýavebnlho spolenl u MPss a.s' byl k ]1 ]2.2o]5 Kě l550 ]74.-

.  účfu ýavebnlho spo len i  u vues lenÍo| ssas 'by lk3 l ' ]2 '20 l5Kč20568l9.

. loklá.lně ! bÓlovosti byl t 3l.l2.20i 5 Kč ó9..'

výše zůíatku úvěru ze stavebniho spořeni ěili k ] l 'l2'20I5 Kč l2 00] ó99'

CVJ  obd 'e |o  /a  Io{  20|< doE(  e  na  L -o .  \  z  L r f r L  nd  Rkon  1úť '  oo  ČM/RB a . '  \ e  q . i  N l
l3 t  8?1.- -

v najetku svjj € oPs' po2enek pod donem' piisfupolými a okapovýni chÓdniky'

bod 4)

Vzbieden t úonč€ni Óimosti wueíetrot pojišťÓvny bylo ťeba zjistit lojištěn] nenoviloýi'

Allie pojišlbna (jako Pojišt.ovna' plebilaj icl tjienty \ťuestenol pojišťoÝny) pi€dloŽila
sýůj .áuh nové poj istné smlou!!.

Náýr! pojistné snlouvy b}l dán členúm sv.l k prostudo!áni a tÓÍentoý'n.

výbo. svJ speciá]ně vysvětlilčlmúb existenci linifu poji$néno Fhěni pio připad povod!ě
či áplaq na Kě 2 300 000. a s tim spojené ziko'

výbor svJ nalr'l tryí zika polodně a záp]alT naÚšňin l]nitu poj isbrého plněli a
pojisbé částky] n.bo nožnosti uavř€ni soul.rcnéhÓ pÓjišléni nemovitosti každého člena svJ

o řed 'eda sv  p le  b ! i l  : l e1 in  É\ l  -o lpo l  fu  nq .ok  .0 l . '

Na slrdě pfljhůje piedpok]ádáno (č l 645 222 z plateb do fondu oprav a dotaci pmg.mu
..Pmel..a úo|11 ze stavebniho spoŘni'
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společeN!Ýl vl$mikrl jcdnot€k domunp' 494' 495 a 49ó ulice To!ámí ! Tnrhové

Na st]aě výdajůje ptedpokIádáno (č l 0]2 l00 a splátky úvěru. pojištěni. spráW domu,
mdové výdaj€. oprarf a ]jdÉbu a bdkÓÝnl prplat]q,'

Prc rol 2017 n€jsou předpoklá&ny ádné nimoládné inveýice' Na opBT a úLdťžbu a
spoÉebu dÍÓbného nalenálu je pi€dpotládÁna čáslka 3? 000 Kč.

v Émci dotuů na výbor svJ a disku€ bylo distaloÝjno:

. /pd.ob !!]aceni i.ěru a 'stéT překle1Ó!J.i\o ú\ě.

roéni úspola na odeblanén leplu při pfulozu ÝlN!1I oPs j e zhnba ] 70 000 KÓ'

2púsob rcnětováli lepla dle.ových sl.lov

. boŽlost oliaq silnice' Prcře2 biizek a opravu chodničku ke kontejneóm

. posfup při v)loušr&I sloupačky toFeni

. .fuh na navýšenj plaleb do ťobdu oprav. v důsledku úspoly spoti€bovÁvmého tepla a
nurnosli poký !Ákjady na investici do výúěnikoÝé slanice

bod ?)

NÁvrh l. shrcmážděni schvaluj€ měnu st6ov spolďenstli d]e .áúhu předloženého
Úbolm svJ Yjeboplném aěni'

El6oýóní l: přIÍoÚaÓ 5I,33%' p,o h|iýIh lqa% prú|móch 61'38% óech) ýI6íník,i.

N|ivřb 2: sbronáŽděni schÝahje bospodď@í sVJ za |ok 20 ] 5'

El6oýón{ 2: přfuMno '1'38%' prc róvh I00% Pří|ohÚ.h (s]ja% ýšeh) ýILýhik|L

NívÍL 3: shlomiižděni scbváluj€ naýýšai plateb do fondu opnv o 3 Kč z 25 na 28 Kč/n2'

Hl6oýó"í 3: př{|o6no 5] '38%' pn nóvh 10a% ?íi,mrjch (51'38% ýšeeh) ,I6|nikí



cpolecelsnl vlab'ti jedro|el donl.p' 4a1.1o5a406 u ire o\ámiL Truřo\e

Návň 4: shmnáŽděni schvalDje Íozpočet na rok 20l 7 Fledložmý ýiboÉn svJ'

Elasoýóní 1: p 1mo 5I '38%, pfo 
"óýÍh 

I00% př{lomlch (5] '33% ýš.ch) ýI6|ní1.lL

Přílohv

prezenčni listim a pIlé Íoci

NÁvrh 5: shromážděni schvaluje @vřeni lojištěni nenolitosti dle návůu od Ar!@
pojišrbEa a' s' 3je si vědomo limifu pojhhébo plněd prc piipad povodDé a záplavy vč€!1ě
ri2ik z toho vlPlýajicich'

Itl6oýónt 5: Plílonno s] '33%' pfu n|áýÍh 100% pmohn'.h (51,38oÁ ýšech) ýl6híl.i

předseda výboru spo]ďeníýi

j./
/l/ '4t/')



shÍomáŽděni v|astníků
spo|ečemtv| v|aslniků jédnotek domu čp' 494' 495 a 496 UlicoTovárni vTřltnově

Bvt

1

2 v,
3 -"'."TT1"'', " "

5

6

6

7 ^^,J I
I Linhar|Aeš |ng á Lnhár|ová Daná Bc

9

10 KaŠDá.ek JiřÍ a KašDálková zdenka

11 skotáková Marie lMUDr

12 Fe|bÍ Luboš a Felbrová Renáta

13 {znu

15 J;
16 pt1 ,

17

18 |ýatéika Paýe s Malějková Bánka |ng ť4 74



19

20 Ka|ousek o|dřch a Ka|ousková Jana

21

22 Aub.ech| Mád i (p|omba)

23 Kynč|Mi|oš ng'

24

24

25 Šedivec JiÍ|a Šgd vcová slanE|ava

26

2T W n\d-6 *a bl.n-
Y91 Í9{ řFó "rr&

28PEs|Íllanin a Pres|ová PelÉ

29 Jorka Jan inq a Jórkova zuzana N,tUDr jll" A'il,-J
30

31 K eDa|LUboš a K|eDa|ová Anastáz e ,l.k', o!ď-JQ,.,l,'
32

',4q
33 Šmo.ko Lukáš a s|mockola Lenka Vrn-J
34

35Žačok Vénde|in a Žačoková Pav|á

36 Go]dáŠ lútrosav a Go]dásová Mios|áva

37 !
38



t 39 Hoý Pe|rá Ho|á MaÍketa

40 U,"l
WaBow Háns.J0Ígen a WaBowová JudIla i -'*í

42

43Ve|kovshý M |oŠ n9 á Ve|AoÝská J tka (n.,, AA

45 B|ažko ÁndÍejIng' a Ba'kova Ji|ina

46 i/--
Jakobčin Jams|av a Jakubčinová Káteřna |nq /.-!.-::

4A

50 Bocán Jozef a Bocánová Diana

51MelicháÍ o|dřich a |ýe|charová Eva 2.--.Á^

52 Koubek Jiři |rg a Koubková Yve|a t"""4<_ ?4
53 SuchardaAntonh l\,49r

54

55

56

v TrL]tnově dne 14'12 2016



PLNÁ MOC

Já, nÍže podépsánÝ(á) ! |/'j 1Í4 |Lp|, 2p l4: llo

t ruá|ebytem '  x 'p  1 ' .  u4|  
/  

.  f '  - , /

bytem í4/,.l /'3,|. 111.,^;{Í.K?,,

pánátí)

kzastupovánÍVe Všech úkonech s právem h|asovatv€ výšimého

sPoIUv|astnického podíIu na shromáŽděníspolečenstvív|astníkú domu čp.494,

495 á 495 u|ice ToválnívTrutnově,

kterése koná dn€- ',4l e, 1!/ó

zpInomocněný0{ plnou mocvce|émrozsahU přijÍmá.

1c



PLNÁ MOC

/ze'z>JAzz,e /V 1/11'/ra

truá|e bytem 2/.4?a, lc4 4zm Žzrua u,

u. " //?" 4ř

to rVt4

zp|nomocnéný(a) pInou moc vce|ém rozsahU při]ímá'

//!6.

2ra?zz,' q74, ,zaz z?r,z)ot,
-.,*;;;;;-;;.,

kzastupovéníV€ všech Úkonechs právem h|asovat ve výši mého

spo|uvlastnjckého podí|u na shro máždě ní 5po|ečeníVí V|astnÍků domu čp' 494'

495 a 496 u|ice ÍovárnÍv Ťíutnové,
.44 z' a---

kt . ré.e  |on j  dné : , '  . . :  . .ť//b

9 Lrl



PtNÁ MOC

y|'/ €7A

tfué|e bytem Ton*,n,,/ ? q 
?

kwt Lo,t 4 
t

, qLrtt /
,"?

kzastupováníVe všech úkonech 5 právem h|asovat Ve výšimého

spoIuv|astnického podí|una shromážděníspo|éčenstVívIastníků domu čp' 494,

495 a 496 u|ice TovárnivTrutnově,
l t l  , ,  1*.

kleré se |oná dne

,, ^4
!!!41 u,.Á'/

zp|nomocněný(á)p|nou moc v ce ém ro6ahu př i iímá.



PLNÁ Moc

Já, níŽe podepsany(á)
{fum.!í]mnl)

tNalebylem

zpInomocňuji

(!|h I ioFeqé míq|Edo'd í.)

pana(D

Dyrem

k zastupovánlve vŠech úkonech s pÍávem h|asovat ve \rýŠi mého

spo|uv|astnického podí|U na shroňáŽděn| spo|ečenstvÍ v|ástnÍků domu čp.494,

495 a 49ó u|ice TovárnÍ v T.ulllcvě '

které se kona dne

zp|nomocnény(a) p|nou mo( Llcclem Ío.sahu piij|md'



PtNÁ MOC

r'/,?X/,4 a'/ at/rq 
'

rNa|ebyten .?!a:e?//, ,? é/ 47cz 2:4?-?u

pafttit,,-,,1tr16 //?;2.o . ?e?Z?."

kzastupovánívevšech Úkonechs préVem h|asovat ve výši mého

spoluv|astnického podí|u nashlomáŽděníspo|ečenstvíV|astnÍků domu Čp' 494,

495 a 496 u|ice Továrnív Tlutnově,

kterése koná dne 4,11 zq zs

lp|noŤocněný(a)p|roJ moc v ce ém rcAdhu pi|jímj

7?./7?p!,,


