
_. ., Společenství vlastníků domu U Kasáren ép.1377 a čp.í378, Mladá Boleslav

sídlem U Kasáren 1377lll1,293 01 Mladá Boleslav

(dále jen,,Společenství")

svolaného uýborem společenství

Spol€čanltví vlastn íků clomu
U Ka$rcn éó.13?7 a ěp. 13

dá tsobrllv 2§3 01 m
eBl t3 398 t-l

konaného dne 5. 6.2018 od 18:00 hod. zasedacísíni Domu kulturv

Přítomno členů uýboru Společenství vlastníků

Předseda: Martin Pelc

Místopředseda: lng. Tomáš Hauerland

Člen: Jakub Andr

kontrolní komise: kříž

Účast: viz. prezenční tistina (přítomno 314 875 podítů z 610 223 tj. 51,6 9Á hlasů)

Dále bylo přítomno 19 vlastníků jednotek z celkového počtu 58 vlastníků

1) Shromáždění společensfuí zahájil předseda výboru p. Martin Pelc v 18:00.

Shromáždění vlastníků bylo prohlášeno za usnášení schopné,

2) Volba zapisovatele: navĚen p. Aleš Smahel

3) Čtenové SVJ byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti a stavu SVJ v roce 2017 - proplach
potrubí od sedimentů, Schválení zprávy za rok2017.

Pro:

Proti:

ZdržeI;

Schválen zapisovatel p. Smahel

Pro:

Proti:

Zdrže|:

Pro:

Proti:

rcO% z přítomných

0%o zpiitomných

0oÁ zpiitomných

0 %o z přítomných

40 %o z pfitomných

rcD% z přítomných

0 %o z přítomných

0 %o z přítomných

Výsledek: schváleno ,.,i,tl',:;:i,.',,,l ,.],t}; t-. it., ,

l.].;l i! ,i: §,,,,,4) Navýšení pojistné smlouvy - o pojištění výloh komerčních prostorů, musela by se sťela;ffi1. í: i' 
způďobem'pojistit i okna v býtech a io by přědstavovalo velké navyseni poiĚtííááár'říÍ{&i;ať:'
zátěž.

Z&žeI: 60 %o z přítomných

Výsledek: neschváleno



5) Připravované akce na rok 2018 - vypnutí teplé vody od 6, - 18,7, - čištění rozvodů teplé vody o
CZD, Zateplení rozvodů tepla, úprava el. společných prostor. GDPR - předány formuláře
k podpisu, TV příjem p. Kešner DVBT2- změna bude provedena v průběhu roku 2018, zatím není
navženo kompletnířešení ani známa cena. Noqý digitální záznam a nové kamery - záznam
nabídka 20.000,-Kč. Schváleno, kamery uýměna postupně, Terasy - čekáme na nabídku od
Megasu, stoupačky proplach p. Procházka. Malováníchodeb - schváleno. Nutno požadovat
náklady na úklidy po majitelích psů, kteří ničíchodby a okolídomu.

Pro:

Proti:

Zdržel:

rcO % z přítomných

0oÁ zpřitomných

0%o zpíitomných

Výsledek: schváleno

6) diskuze - prŮchod mezi BDL2 a SVJ, požadavek na zabezpečení, provedeno - následně je
nutné nezamykat dveře na pavlače ze vchodu 1377 - požadavek hasičů. Upozornění na
opakované vytopení bytŮ po prasknutí plastové hadičky od WC - doporučena výměna za
opletenou.

Zapsal: Aleš Smahel

t,\
JakubW w
člen výbor

Společenství vlastníků domu
U Kasáren b,1377 a čp. 13

dá Boleghv 293 01 m
281 83 398 ut

UPOZORNĚNÍ

VeŠkeré podklady k hlasování, prezenční listiny a plné mocijsou k nahlédnutí v archivu SVJ.

Z dŮvodu ochrany dat vlastníkŮ a s tím spoiených možných problémů, nejsou tyto údaje

Schválil:

místopřédseda výboru

přílohou tohoto zápisu. Děkujeme za pochopení.


