Zápis z první ustavující sch ze Spole enství vlastník
jednotek domu .p. 494, 495 a 496 ulice Tovární v Trutnov
1 Zahájení
První sch ze Spole enství vlastník jednotek domu .p. 494, 495 a 496 ulice Tovární v
Trutnov (dále jen „spole enství“) byla zahájena 28. ervence 2008 v 18:05 hod. v malém
sále M stského ú adu Trutnov.
Sch zi záhájil za p vodního vlastníka SBD Trutnov pan Slavomil Brádler, který poté p edal
slovo ídícímu ustavující sch ze panu Ing. Ji ímu Koubkovi
Po provedené prezentaci bylo zjišt no, že je sch ze usnášeníschopná, nebo bylo p ítomno
90,62% všech vlastník .

2 Volba mandátové komise a zapisovatele
Do mandátové komise byly navrženi pí. Jana Šimo ková, Mgr. Anita Báchorová a pí. Hana
Tomanová, jako zapisovatel byl navržen Ing. Miloš Velikovský.
Návrh byl schválen hlasy všech p ítomných len .

3 Schválení stanov spole enství
Ing. Koubek p ednesl návrh na zm nu l. V, bodu 2. a l. XII, bodu 4. návrhu stanov.
Žádné další návrhy nebyly p edneseny a bylo zahájeno hlasování o schválení stanov
spole enství.
Stanovy v etn obou zm n byly schváleny všemi p ítomnými leny spole enství.

4 Volba výboru spole enství a kontrolní komise
Do výboru spole enství byli navrženi Ing. Ji í Koubek, Ing. Blanka Mat jková, p. Marian
Báchor, Ing. Miloš Velikovský a p. Luboš Felbr. Jako náhradník byl navržen Ing. André
Miksch.
Všichni navrhovaní lenové výboru byly zvoleni hlasy všech p ítomných len .
leny kontrolní komise byli navrženi Ing. Andrej Blažko, p. Hans-Jürgen Warsow a pí. Eva
Melicharová. P edsedou komise byl pak navržen Ing. Andrej Blažko.
Kontrolní komise byla schválena hlasy všech p ítomných len v navrhovaném složení.

5 Diskuse
P edsedající sch ze otev el diskusi a p edložil návrh uložit výboru spole enství:
•

prodloužit smlouvu o zajiš ování správy spole ných ástí domu s SBD Trutnov do
31.12. 2008

•

vybrat nového správce domu od 1.1. 2009

•

provést výb rové ízení na dodavatele vn jších okenních výplní

Na žádost len spole enství byli p edstaveni všichni zvolení lenové výboru a kontrolní
komise.
Na žádost pana Slavomila Brádlera byla svolána sch ze len výboru za ú elem volby
p edsedy a místop edsedy výboru ihned po skon ení shromážd ní.
Další návrhy do diskuse nebyly p edneseny.

6 Schválení usnesení, záv r
Hlasy všech p ítomných len spole enství bylo schváleno záv re né usnesení ustavující
sch ze v tomto zn ní:
Výboru spole enství se ukládá:
•

prodloužit smlouvu o zajiš ování správy spole ných ástí domu s SBD Trutnov do
31.12. 2008

•

vybrat nového správce domu od 1.1. 2009

•

provést výb rové ízení na dodavatele vn jších okenních výplní

Sch ze byla ukon ena v 18:25 hod.

V Trutnov dne 28. ervence 2008

Ing. Ji í Koubek

Ing. Miloš Velikovský

ídící sch ze

zapisovatel

