
Le Thi Hop Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání nebytových prostor č. 6
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 6

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -006-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Nebytové prostory nebytový prostorPodlaží:
otápěná

-1

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

89.20

započitatelná

89.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 892 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1686.00 Kč
Pojištění domuZ 103.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 462.00 Kč
Ostatní nákladyZ 106.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 1250.00 Kč
TeploZ 3100.00 Kč
Společná elektřinaZ 62.00 Kč
Úklid společných prostorZ 200.00 Kč
Odvoz odpaduZ 108.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

7077.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48906symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



ORIENTSTAR, s.r.o. Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 7
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 3

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -007-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

1

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 266.00 Kč
Teplá vodaZ 2150.00 Kč
TeploZ 2700.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

7391.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48907symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Vystrčil Pavel Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 8
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 2

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -008-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

1

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 131.00 Kč
Teplá vodaZ 1350.00 Kč
TeploZ 2300.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

6056.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48908symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Silkina Světlana Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 9
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -009-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

1

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

59.40

započitatelná

59.40

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 670 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1267.00 Kč
Pojištění domuZ 78.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 347.00 Kč
Ostatní nákladyZ 80.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 750.00 Kč
Teplá vodaZ 1100.00 Kč
TeploZ 2028.00 Kč
Společná elektřinaZ 42.00 Kč
Úklid společných prostorZ 150.00 Kč
Odvoz odpaduZ 72.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

5914.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48909symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Horsáková Jaroslava Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 10
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 3

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -010-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

2

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 290.00 Kč
Teplá vodaZ 911.00 Kč
TeploZ 2336.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

5812.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48910symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



INEKON GROUP, a.s. Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 11
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -011-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

2

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 171.00 Kč
Teplá vodaZ 1000.00 Kč
TeploZ 2416.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

5862.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48911symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Novotný Jaroslav Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 12
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -012-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

2

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

59.40

započitatelná

59.40

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 670 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1267.00 Kč
Pojištění domuZ 78.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 347.00 Kč
Ostatní nákladyZ 80.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 300.00 Kč
Teplá vodaZ 1500.00 Kč
TeploZ 1977.00 Kč
Společná elektřinaZ 42.00 Kč
Úklid společných prostorZ 150.00 Kč
Odvoz odpaduZ 72.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

5813.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48912symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Zinrák Daniel Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 13
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -013-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

3

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 650.00 Kč
Teplá vodaZ 3600.00 Kč
TeploZ 2750.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

9275.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48913symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Polyak Konstantin Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 14
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 2

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -014-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

3

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 263.00 Kč
Teplá vodaZ 1500.00 Kč
TeploZ 2516.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 238.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

6625.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48914symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Bařinková Michaela Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 15
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -015-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

3

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

59.40

započitatelná

59.40

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 670 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1267.00 Kč
Pojištění domuZ 78.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 347.00 Kč
Ostatní nákladyZ 80.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 311.00 Kč
Teplá vodaZ 510.00 Kč
TeploZ 2028.00 Kč
Společná elektřinaZ 42.00 Kč
Úklid společných prostorZ 150.00 Kč
Odvoz odpaduZ 72.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

4885.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48915symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Polyak Dmitry Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 16
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 2

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -016-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

4

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 747 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1413.00 Kč
Pojištění domuZ 87.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 387.00 Kč
Ostatní nákladyZ 89.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 157.00 Kč
Teplá vodaZ 1780.00 Kč
TeploZ 2396.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 167.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

6608.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48916symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Urbanec Jan Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 17
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 3

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -017-01Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

4

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

69.20

započitatelná

69.20

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 957 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1809.00 Kč
Pojištění domuZ 111.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 496.00 Kč
Ostatní nákladyZ 114.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 178.00 Kč
Teplá vodaZ 1350.00 Kč
TeploZ 2000.00 Kč
Společná elektřinaZ 48.00 Kč
Úklid společných prostorZ 214.00 Kč
Odvoz odpaduZ 84.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

6404.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48917symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz



Mráz Petr Společenství vlastníků jednotek U bazénu
489/3
 ( IČ 26756609   ) 
č.ú. 164000322/0600

Výpočtový list

Složka Úhrada

Platný od:01.05.2014

úhrady za užívání bytu č. 18
U Bazénu 489/3, Praha 4

Hospodář objektu

Pro vyúčtování je evidováno - osob: 1

Správce budovy: Karolína Sýkorová, Opletalova 923/10, 110 00 Praha 1

01-04-0489 -018-02Vlastník objektu:

Typ objektu: Byt bez kategorie bytPodlaží:
otápěná

4

0.00

Vytištěno programem SSB 2000 dne 15.04.2014

celková

59.40

započitatelná

59.40

Plocha m2:
Vlastnický podíl: 670 / 9758

Fond oprav a údržbyF 1267.00 Kč
Pojištění domuZ 78.00 Kč
Poplatek za správu domuZ 347.00 Kč
Ostatní nákladyZ 80.00 Kč
Studená voda, stočnéZ 0.00 Kč
Teplá vodaZ 100.00 Kč
TeploZ 1419.00 Kč
Společná elektřinaZ 42.00 Kč
Úklid společných prostorZ 150.00 Kč
Odvoz odpaduZ 72.00 Kč

při každém plat.

Tento variabilní

3555.00Celkem k úhradě měsíčně Kč48918symbol uvádějte

styku s námi.

Vážení vlastníci,

     předkládám  Vám  nové  výpočtové  listy  (tj. předpisy měsíčních plateb)  platné  od
1.5.2014.  Některé položky předpisu byly upraveny takto:
   a) v návaznosti na výsledky vyúčtování služeb za rok 2013 (jedná se zejména o zálohy na
teplou a studenou vodu a teplo) tak, aby se v  budoucnu  minimalizoval  vznik přeplatků a
nedoplatků za tyto služby 
   b) v souladu s rozhodnutím shromáždění vlastníků ze dne 17.12.2013 byla navýšena platba
na správu domu, tak, aby:
     - byla nadále vyúčtovávána dle spoluvlastnického podílu
     - obsahovala odměnu externího správce
     - obsahovala schválenou odměnu pověřeného vlastníka

Zajistěte prosím změnu Vašich příkazů k úhradě tak, aby Vaše platby byly od května 2014
hrazeny již v nové výši.

Děkuji

Karolína Sýkorová
správce domu
tel.: 603 52 82 62
karolina.sykorova@seznam.cz


