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Zápis é,1l20t2ze schůze Kontrolní komise

pro dům Jablonecká 698'71|

Datum konání: 13.8'2012

írri"rn"i, v. Hajnišová' M. Fišerová, M' Zábrmská
materiály na Shromáždění
Prosram
iednání: l . Termin opakovaného ShromáŽdění'
r lÝ9'-"'J-_'2' Připomínky a námitky k postupu Výboru
Vlastníků
3. Projednáni připomínek a námětů
termín pro

povaŽuje za vhodnější
Že s ohledem na svátek 28.9.2012
uspořádání ShromáŽdění 3' l 0'20l 2'
květnu
podklady ke ShromáŽdění. které obdrŽeli v
KK ořipomíná vlastníkúm.
uuoou potř;bovat pro opakované ShromáŽdění'
r<o'i.. '.'""*"r,'..e

1'

KK oznámila Výboru,

20l2 od

i'u5"i"'[á*r"r"'

2.

a) KK konstatuje' Že Výbor nevry!9il

P y'!o"'.

stránky

SVJ zápisy ze schůzíKK č' 4'

5a

,íz.s'zotl (e vyvěšena pouze Tabulka č' l Dále není na webu vyvěšeno řpr"J '"e"i Usnesení
pro
l.likož'se jedná-o zásadní dokument, závazný
Měsíčnípředpis ptut"t u.oeni!o"p"* a"r*l'
celéhó znění včetně Vysvětlení kUsnesení a
Výbor i pro vlastníky žádá
^"í..i"c"r
k Tabulce ě. 1 .

IiKííl;;'"

b)PředsedkyněKKkomisenabídlaústnězačátkeměervnaqýboruspoleěnéjednáníKKa
rr ' účetnictvíave Zpritvě Výboru o hospodaření za
VÝboru k odstranoni n.r.ounuřrii):iue"y"rl
KK nabídku opakovat'
;'u ňli. ř.ňi."zÚíu". á".uá n"p'o;"uit zájem rozhodla se
doklady na platby
zjistila, Že v kanceláři v'ýboru nejsou .pouŽívány ěíslované
j"Jnuro o platbu za d'alší klíčod domovního vchodu
vlastníkův hotovosti _ d-;;;;ipJc J.
'
v hodnotě 10o,_ Kč' Vyzývá Výbor k nápravě'

c) KK

bý č'8/706 ke Zprávě KK ohledně
3. Byla projednána připomínka pí Hany Niederlové
koěárkáren)' KK je toho názoru, Že se
zaúětování úhrady úklidu ó;l'ň'"h pior,o, iuyt]i'.ní
rekonstrukci společných prostoÍ' proto
a""l. piipuac nejedná o Jp.*u, ta'iuu, modemizaci ani
'měly být prostředky zat:etoiaiy a čerpány Z rozpočtovépoložky na úklid a nikoliv z dlouhodobé
_ř;iiiili;;"
zá|ohy, která máj iné určení.
navrhovaný postup
kiáu.hu na doplnění čl. 7'l2.Stanov uvádíme: Kontrolní komisí
nejmenší možnéporušení stávajícího zákona a
projednávání a schvalování piJnu op.un představuje
prin"se oa t.t.zot+ změna občanského zákoníku.
současně je přípravou
"'".!"v,-'ti"'e'nam
účastina ShromáŽdění vysoko
ói Ňr.a.'i""e'na způsob dosažení
Kontrolní komise uvítá
"á";;
v souladu se zákonem'
ůJ^íoý.uru'tnitl, aby mohloiýt postupováno zcela
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V Praze dne

14 '8.2012
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Zapsala M. Zábranská
předseda KK

