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zÁpls z JEDNÁttí sHRoMÁžoĚttí spot_ečerusrví vmsrnixů JEDNoTEK

Členové vyboru: Mgr. R. Pešír, P. Tručka dipl, um, a RNDr T, Drechslerová
Hosté. pí B. Hostičková, p. M. Minarík - za správce Plzeňsky servis s,r.o.

p. ln9, Dvorák za firmu Techem, p. Kuthan, p.Tausch a p, Blažek za PilsFree,
p. Hirman a p, Grimpos pro seznámení s návrhem změn v osvětlení za firmu
Jan Hirman - GlHA

Schťrze shromáždění se zričastnilo 74 vlastník jednotek se spoluvlastnick m
podílem 478411,45 z celkového 712737 , tj. 67 ,12 o/o, což znamen á, že schuze
byla usnášeníschopná. Prezenční listina včetně p!n ch mocí tvo í prílohu
tohoto zápisu.

Program shromáždění:
1 . Úvodní slovo, predstavení hostťr a jednotlivych bodťr programu
2. Komplexni zpráva o stavu reklamačního rízení s firmou O-Apartments Sylván,

a.s. (schválení dohody o narovnání)
3, Zpráva o hospodarení domu - schválení učetní závěrky za rok 2010 (aktuálni

vyše FO)
4. Seznámení s celkovou vyší dluhu ve fondu oprav - prťrběh žalob na dlužníky
5. Projednání změn stanov shromáždění

a. príjmy z pronájmu společnych prostor (pripomínky k anténě fy CD
Sa n ita r)

b. změny v domovním a protipožárním rádu
6. Závady v domě - zpťrsoby rešení
7. Prezentace firmy PilsFree
8. Seznámení se zpťrsobem rozpočítávání náklad na teplo (host zástupce fy

TECHEM)
9" Seznámení s uspornymi opatreními (změna rozučtování el. osvětlení

v garážích)
10,lnvestice v domě (změna osvětlení na chodbách, prezentace el. firmy)
11,lnformace o činnosti vyboru (internetové stránky, nové telefonní číslo)
12. Diskuze a pripomínky

Jednání schťrze shromáždění vlastník jednotek zahalil predseda SVJ Mgr Roman
Pešír a požádal shromáždění o souhlas se změnou programu, a to začlenit do
programu shromáždění bod, tykající se změny názvu společenství a nejdríve
projednat body programu, ve kterych vystupují hosté.
Se změnou programu souhlasilo 100 % učastníkťr.

Upraven program shromáždění:

1. Projednání změn stanov shromáždění - změna názvu společenství

Spo/eč enství pro dťtm Na Chmelnicích 69, 71 , Mutěnická 6, 8, Plzeň

Datum konání,, 26. 9 , 2011
Hodina: 18:00
Místo konání: 7 . Zš, Brněnská 36, Plzeň



Seznámení se zpťrsobem rozpočítávání nákladťr na teplo (host zástupce fa
TECHEM)
Prezentace firmy PilsFree
Zpráva o hospodarení domu - schválení učetní závěrky za rok 2010 (aktuální
vyše FO)
Seznámení s celkovou vliší dluhu ve fondu oprav - pr běh žalob na dlužníky
Vyměna měridel TUV a tepla
Komplexní zpráva o stavu reklamačního rízení s firmou O-,Apartments
Sylván, a.s. (schválení dohody o narovnání)
Závady v domě - zpťrsoby rešení
lnvestice v domě (změna osvětlení na chodbách, prezentace el. firmy)
Projed nání změn stanov shromáždění ;

. príjmy z pronájmu společnych prostor (pripomínky k anténě firmy CD
San ita r)

11. Zména v listu vlastníka
12. Seznámení s uspornymi opatreními (změna rozučtování el. osvětlení v

garážích)
13. Změny v domovním a protip ožárním rádu
14. lnformace o činnosti vyboru (internetové stránky, nové telefonní číslo)
15. Diskuze a pripomínky

Ad. 1) Změna názvu společenství
Vzhledem k dlouhému stávajícímu názvu společenství , vznikají prťrtahy napr" pri

vyrizování soudních pohledávek u jednotliv ch dlužníků z d vodu formálních chyb ze
strany soudu. Vybor navrhuje změnit název společenství ze Společenstvi pro dťrm
Na Chmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, Plzeň na Společenství Panorama Sylván
se sídlem Na Chmelnicích 69, 323 00 Plzeň.
Se změnou názvu spo/ečenství souhlasi/o 100 % učastníkťt shromáždění.

Ad. 2) Seznámení se zpťrsobem rozpočítávání nákladťr na teplo (host zástupce
fa TECHEM)
p, lng Dvo ák za firmu Techem vysvětlil zákonné zpťrsoby vyučtování tepla dle
vyhlášky č. 3721200,1 Sb. Yzhledem k zjištěnému faktu, že vyučtování nejspíš není
prováděno v souladu s metodick m pokynem k této vyhlášce, upozornil na možné
napadení vyúčtování a doporučil změnit zpťrsob vyučtování spravedlivějším
zpťrsobem vzhledem k jednotkám, kterym vznikají z d vodu jejich umístění (horní a
dolní patra budovy, krajní byty) pri vytápění na srovnatelnou teplotu jako v ostatních
jednotkách vyšší náklady. Pan lng, Dvorák se tedy zavázal vytvorit na základě
zjistitelnych informací a propočtťr novy návrh rozpočítávání nákladŮ za otop, a to tak,
aby vše bylo v souladu se zmíněnou vyhláškou, Dále se zavázal pro porovnání
rozdíl v navyšení či ponížení těchto nákladůr u každé bytové jednotky vypočítat
orientačni rozdíl za minulé období, aby měli vlastníci či nájemníci predstavu, o kolik
se jim budou náklady na otop měnit. Současně nabídl pro prípadné dotazy svťrj

kontakt: most@techem.cz.
V bor navrhl dodržovat pra rozučtování spot eby tepla metodickli pokyn k
vyhlášce 37212001 Sb. p edloženy v budoucnu p. Dvorákem.
Pro tento návrh hlasovali prítomní vlastníci v počtu 96,63 %.

Proti tomuto návrhu hlasovali 2 vlastníci (p.Blažek a pí Berková), tj. 1,56 %.

4.

5.
6.
7.

8.
o

10.
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Zdželi se 2 vlastníci (p. Viták a pí Hladíková), tj. 1,81 %.

Návrh byl prijat.

Ad 3) Prezentace občanského sdružení PilsFree
P" Tausch predstavil nabídku občanského sdružení PilFree na pripojení bytovych
jednotek k internetu optickym kabelem p es aktivní Switch - veškeré rozvody na
náklady PilsFree s měsíční sazbou 300 Kč za poskytování pripojení, 1 měsíc
provozu - zdarma,

A) pripojení celého domu v jednom termínu:

a. 1 koncovka bez zásuvky, cca 3 m kabel + registrace, zaškolení technikem,
nastavení ... ,....,.zdarma

b. rozvod do dalších místností .,200 Kč za každou další koncovku +

250 Kč Switch

B) pozdější dodatečné pripojení ..... ,....cca,1200 Kč/bytovou jednotku

Veškeré náklady za energii sítě by neslo občanské sdružení PilsFree,

Odpovědi na dotazy,.
Predpokládany termín provedení práce - letos.
Predpokládaná doba trvání prací: cca 1 měsíc. Kabel bude veden stávajícím
husím krkem, využívanym pro kabeláž UPC, V p ípadě vzniku komplikací a
problémťr na funkčnosti poskytovatele služeb UPC, bude tento spor a opravu
rešit PilsFree na vlastní náklady.
Na nástěnkách bude vyvěšen seznam, na ktery se mohou zájemci o pripojení
zapsat.

Pro umožnění vstupu PilsFree do domu za učelem pripojení k internetu
hlasovalo 100 % uěastniku.

Ad. 4) Zpráva o hospoda ení domu schváleni učetní závěrky za rok 2010
(aktuální v še FO)

l. P. Pešír seznámil prítomné s účetní uzávěrkou a vyroční zprávou za roK
2010 a porádal o její schválení.
Vliroční zprávu o hospoda ení a učetní závérku schválilo 100 %

učastníkťr.

ll. Na základě žádosti bude zájemcťrm vyročni zpráva poslána v elektronické
podobě.

Ad.5) Seznámení s celkovou vliší dluhu ve fondu oprav - pr běh Žalob na
d lužníky
P. Tručka informoval, že vyše nesplacenych nastavenych záloh všech vlastníkťr činí
k poslednímu dni měsíce srpna 179.000,- Kč. Z této částky činí cca. '1 9.000,- Kč
dluhu na mimorádny vklad a cca, 160.000,- Kč je vyše dluhu na služby a FO. SVJ má

.)
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3 největší dlužníky a momentálně se reší žaloby. Yzhledem k formálním chybám ze
strany soudu došlo k pozd ržení žalob o 7-9 tyidn . Vybor upozorňuje, že bude
v záležitostech vymáhání dlužnych částek nekompromisní a bude vymáhat na
dlužníkovi nejen dlužnou částku, ale i zákonny urok z prodlení, náklady za právní
zastupování, soudní vydaje a exekuční náklady,

l. Yzhledem k tomu, že někte ívlastníci si doposud nenastavili platby záloh
dle predpisu vydaného Plzeňskym servisem, shromáždění na izuie
(dle platnych stanov společenství), aby všichni vlastníci prováděli platby
dle predpisu, jinak budou v prípadě nedoplatk již za 3 měsíce považováni
za dlužníky a bude tak s nimi nak!ádáno.

V bor navrhuje ponechat až do prjštího shromáždění SVJ v ši záloh do
DZS (fond oprav) ve vyši 20 Kčlm'.
Pro tento návrh hlasovalo 100 % učastníkťr.

Z dťrvodu šetrení nákladů za poštovné vybor navrhuje, aby pri vracení
prípadn ch preplatkťr pri závérečném celoročním vyúčtování bylo
prováděno p evodem na bankovní učet, ze kterého byly provedeny 3
poslední platby záloh nebo na čísla bankovních učtťr, které vlastníci
nahlásí správci, tj, Plzeňskému servisu. Vlastníkťrm, kterí platí zálohové
platby pres SlPO, budou preplatky vráceny složenkou nebo lépe na učet,
jehož číslo nahlásí Plzeňskému servisu.
Pro tento návrh hlasovalo 100 % učastníku.

bylo navrženo, aby z dťrvodu zprehlednění byly ze zálohovych plateb
do fondu oprav vyjmuty platby za služby (uklid, sekání trávy, apod.), které
by byly zálohovou platbou za služby a o tuto částku ponížena zálohová
platba do FO. V bor prislíbil do príštího shromáždění SVJ vypracovat
návrh, jak tyto platby ze záloh do FO vyčlenit

Ad. 6) V měna měridel TUV a tepla
Vybor informoval účastníky, že na základě jednání vyboru s firmou Enbra a.s. byla
provedena vyměna bez navyšení finančních požadavk ze strany firmy Enbra, čímž
bylo ušetreno z DZS (fond oprav) cca. 200. 000 Kč.
Bylo provedeno,107 v měn, 1 uvedení do provozu,2 vyměny měridel SUV a 1

měridlo tepla bylo posláno k otestování.
B vlastníkťr bud'nezaplatilo cely mimorádny vklad,popr. zaplatilo pouze část uhrady.
V prípadě nezaplacení celé částky bude k nim pristupováno jako k ostatním
dlužník m.
Vyměna (prípadně kalibrace měridel SUV) nás čekáza2 roky (teplo a TUV se
provádí každé 4 roky, měrid|a SUV každ ch 6 let). Pokud SVJ nebude ve finančních
potížích, bude se částka hradit z fondu oprav. Vyibor poděkoval všem vlastníkŮrm za
spolupráci pri vliměně měridel.

Ad. 7) Komplexní zpráva o stavu reklamačního ízení s firmou O- Apartments
Sylván, á.s. (schválení dohody o narovnání)

l, P Pešír informoval SVJ, že ochota firmy Stafin odstraňovat jednotlivé
závady je omezena, a to zejména finančními prostredky V prípadě

ll,

lll,

lll.

l,
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soudního sporu by jednání bylo dle názoru vyboru časově nároČné a

vysledek by byl nejist . Vybor jednal s nejvyššími predstaviteli vyŠe
uvedenych firem. Firma O-Apartments Sylván, a.s. navrhuje jako

xompeň zaci finanční vyrovn ání za veškeré reklamace částku 500.000 KČ,

která by byla rozpočítána na jednotlivé jednotky jako sleva z cenY jednotkY.

Tato částka by mohla blilt použita na odstranění části závad. Vybor se
obrátil na shromáždění, zda bude zplnomocněn k podpisu dohody o
narovnání a k prevzetí navrhované částky od firmy O-APartments SYlván,

a. S.

Pro p evzetí částky 500.000,- Kč a její použití na opravy domu
hlasovala většina učastníkťr - zastupujících 90,72 % podílu.
proti hlasovalo 6 ťrčastníkťr (pí Pohanková, p, Slanina, p. DoskoČil,
p. Vrbík, p, Navrátil, p. Švec) - zastupujících 8,58 % podílťr.
Zdržel se 1 ričastník (pí Hladíková) - zastupující 0,70 % podíl .

Vybor slíbil využít v této záležltosti právní pomoc. V prÍpadě dohodY
s iirmou o_Apartments Sylván, a.s, by bylo vhodné zvážit, zda bY Částka
nemohla b t aždo podpisu konečné smlouvy deponována u státního
notáre.

V prípadě, že dojde k dohodě mezi SVJ a firmou O-Apartments Sylván,
a.s o prevodu celkové částky 500.000, - Kč a jejímu rozdělení mezi
jednotlivé vlastníky, vybor navrhuje zalistit poskytnutou Částku od

spoluvlastník r formou mimorádného vkladu do DZS (fondu oPrav) ve vYŠi

poměrné částky z 500.000,- Kč podle podlahové plochy prísluŠné jednotkY.

Pro tento návrh hlasovalo 100 o/o pritomnych.

Ad. 8) Závady v domě - zpťrsoby ešení
Nejakutnější Ópravou, kterou se musí SVJ zabyvat, je zatékání do bYt ,

prónájem plošiny je velmi drahy, levnější varianta - horolezecky tYm, kterY Se na

lanech spustí k oknťrm a provedou opravy (30 o/o nákladŮ za PloŠinu).

Ad.9) lnvestice v domě (změna osvětlení na chodbách - prezentace
elektrikárské firmy)
a) V bor nastínil predpokládané investlce:' .' vyměna okenních sestav do 5let, pokud selžou pokusy utěsnit stávající

okenni sestavy, spáry okolo oken, část obklad u oken, okenní rímsY, okenní
zámky, atd,

. vyměna remen ve vytazích za 5_10 let (á70.000,_ Kč)

. novy pohon na vrata do 2let (22.000,- Kč)

. vymaiování vstupťr a chodeb po zabránění vstupu vody okennímr sestavami
r podríznutí a izolace v garážich, kde zdi sají vlhkost
. nákup vrtačky, vysavače, náradí, náhradních prostredkťr pro uklízečku
. uprava osvětlení na chodbách.

b) p. Hirman, z firmy Jan Hirman - GIHA, predstavil na Žádost vyboru 3 vYbrané

zp rsoby, jak ušetrit elektrickou energii spotrebovanou na osvětlení sPoleČnYch
prostor
a) použitím LED zárivek

ll.

lll,



b) použitím LED žárovek
c) instalací pohybov ch čidel.

Vybor navrhl, udělat novy zpťrsob v osvětlení v 1 vchodě a sledovat, jak je rešení
účelové a usporné a v prípadě prokazatelné uspory pokračovat v dalších vchodech.
Vlastníci namítali, že varjanta a) s LED zárivkami je finančně velmi náročná, u
levnější varianty b) s LED žárovkami, by mohlo docházet k odcizování a u varianty c)

by se musela predělávat celá stávající elektroinstaIace zdivem, nebo lištami.
Změna zpťrsobu osvěttení společnych prostor byla zamítnuta 100 % hlasťr a
bude ešena až na dalším shromáždění, kde vybor nechá vytvorit další studie tak,
aby nabízené varianty plnily predepsané normy.

Ad. 10) Pronájem spoIečnych prostor - změna stanov společenství
l. Vlibor seznámil shromáždění, že každy p íjem společenství, musí b t rozdělen

mezi jednotlivé vlastníky a podléhá dani z príjm Vyb or požádal shromáždění
o dodatečné schválení smlouvy s firmou CD Sanitar na umístěni antény za
poplatek 6.000,- Kč ročně. Současně p. Pešír prečetl odborny posudek k vyše
uvedené anténě, zejména upozornil na to, že nezpťrsobuje žádné zdravotní
problémy,
Proti schválení smlouvy s firmou CD Sanitar hlasovali 3 vlastníci (p.

Slanina, p. Navrátil, p. Doskočil).
Ostatní učastnící, zastupující 96,22 % podíl , hlasovali pro schválení
smlouvy.
Smlouva byla schválena.

ll. Vlibor se obrátil na shromáždění s dotazem, zda zachovat smlouvu
ve stávajícím znění.
Proti hIasovali 3 vlastnici (p, Slanina, p. Navrátil, p. Doskočil).
Ostatní učastníci, zastupující 96,22 % podílťl, hlasovali pro schválení
smlouvy.

lll. Vybor se obrátil na shromáždění s dotazem, zda má mandát uzavírat smlouvy
za účelem zisku SVJ.
Souhlas vyjádrilo 100 % hlasťr.

lV, Vybor se obrátil na shromáždění s dotazem, zda eventuální zisk bude
preveden do DZS (fond oprav).
Pro p evedení prípadnlich príjmu do DZS hlasovalo 100 % prítomnyich.

V, Vlibor upozornil, že presto je tento príjem zdanitelnym príjmem každého
vlastníka jednotky a musí byt uveden v daňovém priznání daně z príjmu
fyzickych osob.

Vl. V bor slíbil, že vlastníci budou o každé smlouvě predem informování
prostrednictvím nástěnek nebo webovych stránek, aby se vlastníci mohli
vyjádrit k prípadnym smlouvám.

VlI. V bor žádal o schválení navyšení v;idajové částky, kterou mŮžebez svolávání
shromáždění vydat. Žaaal o navyšení částky na investiční vydaje (opravy

Y
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apod.) navyšit na 500.000,- Kč za kalendární rok, Částt<u na neinvestiční
vydaje (nákup prístrojťr, běžné v daje apod.) ponechat na stávajících'100,000,-
kč za kalendární rok.
Návrh byl prijat 100 % hlasťr.

Ad. 11) Změna v prohlášení vlastníka
P, Tručka vysvětlil shrom áždění situaci ohledně garážového stání Café baru.
Majitelka požádala v r.2007 tehdejšího vlastníka budovy O-Apartments Sylván, a.s.
(SVJ ještě neexistovalo) o souhlasné písemné stanovisko, které dostala.
O-Apartments Sylván, a.s. vyměril plochu príslušnou k nebytové jednotce a stavba
byla rádně zkolaudována. O-apartments Sylván, E.s,, uvedl, že není treba měnit
prohlášení vlastníka budovy, jelikož se jedná o začlenění nebytového prostoru do
nebytového prostoru. Opačnym názorem je, že by se změna v prohlášení vlastníka
měla provést. V bor se obrátil na shromáždění s dotazem, zda zahájit kroky na
změnu v prohlášení vlastníka, což by stálo cca.40,000,- Kč, a to nemluvě o

náročnosti zorganizovat celou akci.
1 vlastník zastupující 1,56 % podílťr (p. Slanina) hlasoval pro změnu prohláŠení
vlastník a, 98,44 o/o hlasovali pro, aby se žádná změna v prohlášení vlastnika
neprováděla.
Změna v prohlášení vlastníka nebude prováděna.

Ad. 12)Seznámení s usporn mi opat eními
l p. pešír a p" Tručka informovali , že díky práci vyboru došlo k revizím smluv i

služeb. Vybor predpokládá, že se tímto ušetrí zDZS (FO) cca. 37 000,-
Kč/ročně (z DZS (FO) se platí napr.: Plzeňsky servis, odměna vyboru, uklid,
údržba, vrata, daně, zdravotní pojištění, pojištění domu, telefony a náklady na
potreby domu jako kolky, právní služby, uklid garáží, sekání trávy a uklidu v

domě). Dalších ušetrenych cca. 34.000,- Kč/ročně očekává vybor na službách
placenych vlastníky zálohově (vytahy, komunální odpad), Celková ušetrená
částka by měla činit 71.000,- Kč ročně

. Dále bude vybor jednat predevším o pojistce pro dťrm a pokusí se vyjednat
lepší podmínky u teplárny a poskytovatele elektrické energie (príp. najde
jiného dodavatele).

Jeden z vlastníkrj v predchozím období upozorn|l, že pri vyučtování elektrické
energie společnych prostor došlo k chybě, kdy vlastníci byt r ve vchodu A (Mutěnická
6) platili za elekt inu, spotrebovanou na provoz garážovych vrat. Chyba byla
okamžitě odstraněna a v dalším období se už opakovat nebude, nebot' náklady
v souvislosti se spotrebou elektriny garážovych prostor a pohonu garážovych prostor
a ohrevu teplé vody budou nadále rozúčtovávány solidárně mezi všechny vchody.
Pan lng, Slanina, Ph. D. oponoval , že v letech 200B a 2009 bylo rozučtováno
správně a chyba mohla nastat pouze v roce 2010, V bor navrhl, aby shromáždění
odsouhlasilo, že prepočítávat minulá období se nebudou, další období však musí byt

rozučtována správně.
Souhlas vyjádrilo 100 % prítomn ch.

Ad. 13) Domovní a protipožární rád
Vlibor d razně upozorňuje na zákaz manipulace s otevrenym ohněm na balkonech,
ktery je součástí domovního rádu a protipožárního rádu, V prípadě nedodržování je
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rešenim občansko_právni spor mezi jednotlivymi vlastníkY. Ke grllování na

balkonech, lodžiích a terasách doporučuje pouŽÍvat elektrickY 9ril,

Ad. 14) lnformace o činnosti vyboru l _| ^ ^. .:, xi^^^a{,. Vybor u každého predchóziho bodu informoval o své činnosti

. Vybor informoval o novych webovych stránkách, které jsou uŽk disPozici,

V současné době je možno je uyužíurt, ale bude se na nich jeŠtě Pracovat,
. Byla zakoupena SlM karta pro pr"osedu vyboru (.1ejí ČÍslo je uvedeno v domě

na nástěnkách a na*áoul.'D vodem bylo drahe voláni mezi predsedou.a

mistoóráo.eoou. pťrvodní tel. číslo je využívá.váno mistoPredsedou, NYní je

voláni mezi těmito ei.ty zdarma. Teiefonní prístroj zakouPen nebYl, bYl vYuŽit

soukromy prístroj místopredsedy,

Ad 15) Diskuze a pripomínky
Vlastnici byli iyrráni r oisxusí, vyslovení dotazťr či požadavkťr,

Usnesení: _ ,A.tFrt_^a*x_,
1, Společenství pro dťrm Na Chmetnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8' Plzeň měni

svuj název na Spo lečenství panorama Sylván se sídle m Na Chmelnicích 69,

32300Plzeň, ., _.___.^ l_....Lt._
2. pri rozučtování spot eby tepla bude dodržován metodick PokYn k vYhláŠce

37212001 sb.
3. Společenstvi akceptuje nabidku pilsFree a umoŽni jim zavedeni internetu do

piit,,taS"nych bytov ch jednotek,
4. byla sctrválena vyroční zpr áva za rok 2010.

5. V bor bude v zálež,tosieórr vymáhání dlužnych částek nekomPromisní a

bude vymáhat na dlužníkovi nejen dluŽnou Částku, ale i zákonnY rok

z prodlení, náklady z:a právní zástupování, soudní v daje a exekuční

náklady.
6. Shromážděni narizuie (dle platny?ch stanov spoleČenstvÍ), abV vŠichni

vlastnicipratili zaloll-e plátny ále predpisu zaslaného plzeňsk m

7. iťJ'r"rl}h do Dzs (fond oprav) z stává až doodvoláni ve vYš i 20.X9lT',

8. Vraceni p ípadn ch p eplatkťr pri závěrečném celoroČním vYuČtování bude

prováděno p evodem na bankovní čet, ze kterého by|y provedeny 3

posledni platby záloh nebo na čisla bankovních Čt ; které vlastnici nahlásí

správci, tj. plzeňskému servisu. Vlastnikťrm, kterí plati zálohové PlatbY P es

slpo, budou preplatky vráceny složenkou nebo léPe na uČet' jehoŽ ČÍslo

nahlási plzeňskému servisu,
9. Shromáždění sVJ akceptuje nabidku částkY 500.000 Kč od firmY

o_Apartments Sylván, á.".lrko finanční Vyrovn ání za veŠkeré reklamace.

konkrétní podoba 
"riouuy 

nuo" vyjedná na za pomoci právníka vyborem

SPOlečenStVí' ! 6l, l _ t:_ÉA.. .\ An.rrfnranfc rrlvál - odU
1o.V prípadě dohody mezi SVJ a firmou o-Apartments Sylván, a.s. o prev

celkové částky 5oo,0o0, _ Kč a jejímu ,orděleni mezi jednotlivé vlastníky,

shromáždění se dohodio na mimorádné jednorázové záloze do DZS (fondu

oprav) ve vyši poměrné částky z 500.000,_ Kč podle podlahové plochy

príslušné jednotky.
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íí.shromáždění schvátito smlouvu s firmou GD sanitar na umístění antény za
poplatek 6000 Kč ročně.

12.v bor dostal mandát k uzavírání smluv za učelem zisku svJ, kterli následně
bude p eveden do DZS.

13.Schváleno nav šení částky na investiční v daje (opravy apod.) na 500.000,-
Kč za kalendá ni rok, u ěástky na neinvestiční v daje (nákup p ístrojťl,
běžné v daje apod.) schváleno nav šení na 100.000,- Kč za kalendární rok.

í4, Nebude provedena změna v listu vlastníka.
í5. Nebude prováděna změna zpťrsobu osvětlení společnych prostor.

Na závěr p. Mgr, Pešír poděkovat vlastníkťlm za účast a shromáždění bylo
ukončeno.

Zapsala:

SpoPčen*vl pío d0m ila &rrnelnirťr 6$ 71
a l.tdĚnidd 6, 8, Hzeň

sídlo; ltla olmlnirÍctr 6g, l23 00 Plreň
lCl 73T29?8l, Tel.: 602 731 828

' 
E-mail: parnnrrroylvan@email.cz

RN Dr. Tat'ána D rechslerová

Ověril:

/(- q
/oa rla--=---

Pavel Tručka dipl. um.

Za Společenství Panorama Sylván,
se síd/em Na Chmelnicích 69,323 00 Plzeň

Pešír

r)
/
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