Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků
jednotek domu Jablonecká 698-711, Prosek,
IČ: 725 46 069 ze dne 1. prosince 2016
Shromáždění vlastníků (dále jen „SV“) bylo řádně svoláno výborem společenství pozvánkou
s programem shromáždění, která byla všem členům společenství distribuována, v tištěné podobě,
v termínu daném stanovami společenství. K pozvánce byla přiložena plná moc k zastupování člena
společenství, zpráva o činnosti výboru za rok 2016, hospodaření společenství za rok 2015, návrh
hospodaření společenství na rok 2017, kandidátní listina pro výbor společenství, návrhy usnesení
shromáždění vlastníků a návrh nového znění stanov společenství.
SV se konalo dne 1. prosince 2016 od 18:00 ve velkém sálu Hotelu DUO, na adrese Teplická 492, 190
00 Praha bylo zahájeno bodem č. 1 programu – Zahájení shromáždění v 18.00 hod, vyhlášení
programu shromáždění
(18:00) Po ukončení prezence příchozích vlastníků bylo na SV přítomno pouze 45,01% všech
spoluvlastnických podílů (1.156.774/2.569.924). Shromáždění bylo prohlášeno za neusnášení schopné,
neboť nebyla splněna hranice pro usnášeníschopnost stanovená stanovami společenství Čl. 7. odst.
(7.6).
Předseda výboru sdělil přítomným, že, v souladu s Čl. VII odst. (7.7.) stanov společenství, je možná
čekací lhůta pro ostatní nepřítomné členy společenství 30 minut od zahájení shromáždění, a tedy se
vyčká, zda nedorazí potřebný počet spoluvlastnických podílů.
(18:30) Po uplynutí třicetiminutové lhůty bylo na SV přítomno pouze 45,59% všech spoluvlastnických
podílů (1.171.556/2.569.924). Shromáždění tak bylo předsedou výboru prohlášeno za neusnášení
schopné, s tím, že další shromáždění bude svoláno v průběhu prvních měsíců roku 2017, zejména dle
volných termínů pro pronájem velkého sálu a následně ukončil 9. shromáždění vlastníků.
Praha, 7. prosince 2016

___________________________
Miroslav Virva
předseda výboru

1)
2)
3)
4)

Přílohy:
pozvánka na shromáždění vlastníků,
prezenční listina ze shromáždění vlastníků,
předložené plné moci od vlastníků,
účast jednotlivých vlastníků na shromáždění
v elektronické podobě,

___________________________
Tomáš Rumpík
místopředseda výboru
5)
6)
7)
8)
9)
10)

zpráva o činnosti výboru za rok 2016,
hospodaření společenství za rok 2015,
návrh hospodaření společenství na rok 2017,
kandidátní listina pro výbor společenství
návrhy usnesení shromáždění vlastníků,
návrh nového znění stanov společenství.
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