
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Datum konání: 14. prosince 2016 /středa/  v 18:00 

Místo konání: chodba u 2. nadzemního podlaží domu Dvorského 6, 

Brno 
 
Zúčastnilo se 18/33 = 55% - USNÁŠENÍSCHOPNÉ  

 

Program shromáždění: 
 

1) Zahájení  

2) Schválení programu – program schválen bez námitek 

3) Hospodaření za rok 2015 – hospodářský výsledek je 0,- Kč 

Hlasování: PRO – všichni   PROTI - 0 

4) Hospodaření za rok 2016 

- změna účtu nebude, vedení účtu u KB vyjednáno gratis 

- zůstatek na účtu = 136.766,- Kč 

- proběhly plánované opravy, resp. odvlhčení = 532.173,- Kč, vše proběhlo bez 

více prací – hlavní koordinátor pan Pek– drobné výhrady k travnaté ploše u 

vstupu, někteří chtějí poslat vizualizaci případně umístit na webové stránky  

- nákup tiskárny 

- zápis o spalinových cestách chybí pouze 1ks (pí Cibulková) 

- umístit kontakt na kominíky na webu 

5) Plán oprav a údržby a rok 2017 

- rekonstrukce plotu, máme nabídku cca 170 tis. Kč 

Hlasování: PRO = 18, PROTI = 0 

6) Dlouhodobý plán modernizace a rekonstrukcí 

Návrhy:  

- přidání ostnatého drátu v zadní části domu 

- oprava místnosti pod schody (archiv) Hlasování: PRO = 18, PROTI = 0 

- oprava podlahy pavlače 

7) Návrh rozpočtu na rok 2017 - příspěvky zůstanou zachovány 

8) Zpráva kontrolní komise a vyjádření výboru ke zprávě - bez námitek 

9) Odpočty vodoměrů za rok 2016 - termín stanoven na 5.1.2017 

10) Diskuse 

- návrh úklidu výtahu – výbor vybere společnost, která výtah jednou ročně umyje 

(výškové práce) 

- budeme mít nové popelnice na tříděný odpad přímo u domu – srpen 2017 

- zahrada – unesli jsme se, že každý má nárok na vytvoření si vlastního záhonku 

při dodržení těchto podmínek: bude se o svůj záhonek pečlivě starat, záhonek bude 

umístěn v zadní části zahrady, kdy záhonky budou na sebe navzájem navazovat. V 

případě, že se o svůj záhonek majitel starat nebude, bude mu právo na záhonek 

odebráno. Vodu si zajištuje majitel vlastní.  

Hlasování: PRO = 16, PROTI = 2 

11) Usnesení a závěr 

Bylo odsouhlasena rekonstrukce plotu na rok 2017 a nákup nových popelnic. 

         sepsala:       ověřila: 
Vendula Martínková      Veronika Vavrušová 
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