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Pozvánka na Shromáždění vlastníků
Vážení spoluvlastníci zveme Vás jednání shromáždění vlastníků které se uskuteční ve

čtvrtek 25.11.2021 od 20:00 hod ve velkém sále KD Milovice
(v prvním patře kulturního domu v ulici 5.května)
Pozvánku s programem jednání naleznete v příloze.
 Vzhledem k dodržení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví se toto jednání uskuteční ve velkém
sále Kulturního domu v Milovicích.
 V sále nebude zajištěno vytápění, proto doporučujeme všem zúčastněným se teple obléci.
 Při prezenci od 19:30h bude kontrolována platnost certifikátů o očkování, případně prodělané nemoci
COVID19 (elektronických v mobilu, nebo papírových). Bezinfekčnost bude možné doložit též Čestným
prohlášením o provedeném testu u zaměstnavatele, na tiskopise potvrzeném zaměstnavatelem. Neočkovaní
budou moci doložit bezinfekčnost platným antigenním, nebo PCR testem.
 Bez výše uvedeného nebudou vlastníci na jednání Shromáždění připuštěni.
 Jedním z bodů programu jednání je důležitá volba nových členů výboru, z důvodu končicího mandátu
stávajícím členům Výboru, aby bylo možné zajistit další pokračování chodu Společenství.
 Na pozvánce jsou uvedena Výborem navrhovaná jména kandidátů do nového Výboru, o jejichž volbě se bude
hlasovat.
 Pokud budete mít zájem pracovat ve Výboru, můžete se písemně přihlásit nejpozději do zahájení Shromáždění
vlastníků. Případná další jména, o kterých bude hlasováno budou doplněna do programu jednání. O pořadí
volby jednotlivých kandidátů za vchody bude rozhodnuto hlasováním před samotnou volbou.
 Dalším důležitým bodem, který je nutné projednat, je pokračování pravidelného navyšování výše platby do
Fondu oprav o stejné částky, jako tomu bylo doposud.
 Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Proto
Vás vyzýváme k důležité účasti na tomto shromáždění, případně pokud se v tento den nemůžete Shromáždění
zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro člena Výboru Společenství která je
součástí pozvánky. Plná moc nemusí být úředně ověřena!!!
Za společenství vlastníků domu čp- 472 v Milovicích
člen Výboru pověřený správou domu
Petr FILIPEC
T: 777 107 363
E: filipec@milovice472.cz
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