
Zápis z členské schůze DruŽstva v|astníků Srbská 7. konané 14.5.2018 od 18 hod. v Café
131. u| '  Pod Kaštanv 183/3.  Praha 6

Program:

J. Prezence a zahájení č|enské schůze.
2. Schválení uzávěrek 2016 a 2017.
3. Schvá|ení rozdě|enízisku DruŽstva v|astníků Srbská 7.
4. Povéření2 č|enů představenstva DruŽstva v|astníků Srbská 7 zastupováním DruŽstva

v|astníků Srbská 7 na č|enské schůzi SVJ Srbská 28617 dne 14.05.201B v 19,00 hodin

Přítomno: 15 č|enů

Předsedající. p. Ing Georg Scheuer

Zapisovatei. D. PřenosiIová

ad 1.) V úvodu schúze by|o přítomným č|enům připomenuto, že uzávérky r' 2016 a2017 by|y
zaslány e-mai|em v předstih.u k prostudováni.

ad 2.) C|enům by! rozdán přeh|ed - tabu|ka (ze dne 3.5.2O1B). Spo|uv|astnické podí|y
druŽstevníků s uvedením částky k rozdělenízisku druŽstva'

ad 3-) Proběh|o hlasováni o rozdě|enízisku druŽstva - 15 č|enů hlasova|o pro rozdě|ení d|e
přeh|edu

ad 4.) Pro zastupování DruŽstva v|astnikú Srbská 7 na členské schůzi SVJ Srbska 28617 by|i
navrŽeni  a pověřen i  h|asováním paníDana Kah|enová a Ing '  PetrSokolík.
Z přítomných členů by|o 13 pro návrh' 2 č|enové se zdrŽeli h|asování.
Zvo|enízástupci budou h|asovat za jednotky patřícídruŽstvu v|astníků ve věci : rozpočet s|uŽeb
v domě.
By|y navrŽeny 2 varianty: a ) dle m2-(d|e podí|u uvedeném v KN)

b.) d|e poČtu osob
Hlasování m se 6 č|enů vyslovi|o pro m2, 9 č|enú se vys|ovi|o pro rozpočet s|užeb d|e počtu
osob.
Schůze druŽstva v|astníků pověřuje zvo|ené zástupce h|asováním ve věci rozpočtu s|uŽeb d|e
poČtu osob.

Změnu poČtu osob je t řeba nah|ás i t  pouze p isemně, do budcucna '  n iko| izpětně,

Diskuze,
na dotaz p' G. Scheuerupozorni| na nutnost uzamykání výsuvných dveří u pope|nic, tříděni
odpadu, č|enové by|i informováni, Že restaurace má svůj vodoměr na SV (odečítáno od
h|avního vodoměru),  2 popeln ice.

DruŽstvo v|astníků má v současné době příjem ze 3 nebytových prostor ve výši cca B0 tis'
Kč/měsíčně
Vchodové dveře:je vyráběna rep|ika původních dveříz dubového dřeva v ceně cca 180 tis. Kč,
f i rma je pruběžně urgována,  nebot 'doš|o k nedodÉenís|íbeného termínu dodání
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