Rozhodnutí mimo zasedání
Z důvodů rozšíření obsahu zakázky na obnovení podlahové krytiny v obytných
patrech našeho domu budou vlastníci požádáni o vyslovení rozhodnutí k přijetí
rozšířené zakázky.
Formulář, který naleznete níže, bude předložen nebo zaslán každému podílníkovi
z vlastníků domu. Vlastníci, kteří poskytli svoji e-mailovou adresu, dostanou formulář
elektronicky.
Vaše rozhodnutí proveďte prosím jedním z následujících způsobů:
1. Vepsáním rozhodnutí do formuláře, který Vám předloží domovník Vašeho vchodu.
2. Pokud jste obržel/-a e-mail a můžete zaslaný formulář vytisknout
a. vytisknutím formuláře, vepsáním Vašeho rozhodnutí doručením formuláře na
adresu společenství (Havlíčkova 1205, MB)
b. vytisknutím formuláře, vepsáním Vašeho rozhodnutí, vepsáním souhlasu, že
skenovaná kopie platí, oskenováním a zasláním skenu jako přílohy elektronicky
na e-mailovou adresu společenství (svj120512061207mb@gmail.com)
Pokud Vám nevyhovuje žádná z uvedených cest, kontaktujte mne.

Petr Šesták
18.6.2015

Adresát:
<jméno a adresa vlastníka podle stavu registru nemovitostí ke dni 18.6.2015>

Rozhodnutí mimo zasedání
Shromáždění vlastníků našeho společenství vlastníků konané 24.2.2015 schválilo v bodu 3.3. opravu
povrchů podlah obytných pater – výměnu podlahové krytiny.
Při přípravě pracovní dokumentace pro akci byl plánovaný obsah opravy doplněn o:
- nalepení soklu z keramických dlaždic po obvodu podlah
- nalepení parapetních ploch u oken chodeb obytných pater z keramických dlaždic
- výměna prahů dveří do bytů
Vzhledem k předpokládanému finančnímu nákladu na akci byla provedena poptávka a vyhodnocení
bylo zveřejněno na vývěskách ve vchodech a na i-stránce společenství (http://svjhavlickova12057mb.naxo.net/).
Podle čl. 12 Stanov společenství vlastníků předkládám k rozhodnutí:
Zadat provedení akce „Úprava povrchů podlah společných prostor obytných pater bytového
domu Havlíčkova 1205-7“ za úhrnnou smluvní cenu

781 730 Kč bez DPH, tj. 898 990 Kč včetně DPH
Ve své odpovědi do rámečku níže vyznačte Vaše rozhodnutí vepsáním slova souhlas nebo
nesouhlas, vepište datum a potvrďte podpisem.
Pokud potřebujete pro své rozhodnutí další podklady obraťte se na mne osobně, telefonicky nebo
e-mailem.
18.6.2015
Petr Šesták
předseda společenství vlastníků
Společenství vlastníků jednotek
pro dům č.p. 1205- 1207,
ul. Havlíčkova, Mladá Boleslav
IP-tel. 312310595, mobil 736611015
mailto:svj120512061207mb@gmail.com
http://svjhavlickova1205-7mb.naxo.net/
Vaše rozhodnutí:
vepište souhlas nebo nesouhlas

datum

podpis

