
ZÁPIS     č.     042012      ze     schůze     představenstva     ze     dne     6.2.2012  

Přítomni: všichni členové představenstva i kk

Program:

1. 18 –  19 hodiny pro veřejnost (2 převody, vyzvedávání nájemních 
smluv, rekonstrukce, odevzdávání žádostí o převod do OV) 

2. Individuální problémy: 526/23 – představenstvu se nepodařilo najít 
zájemce o výměnu bytu, výpověď trvá, 520/29 –  bude zasláno 
upozornění na možné vystěhování z důvodu nenahlášených osob, 
521/2 –  neotvírá, nekomunikuje od doby založení družstva; bude 
řešeno ve spolupráci s policií, 525/13 –  JUDr. Šímová požádána o 
zajištění přístřeší, aby mohlo proběhnout vyklizení bytu

3. Nebytové prostory: býv. bazar v 520 pronajat od 1.2. p. Karafiátovi

Další žádosti o nebytové prostory a sklepy – p. Kovářík a p. Šebesta 
se pokusí vyhledat vhodné prostory. Žádáme všechny, kteří ještě 
nemají nájemní smlouvy na nebytové prostory, aby si je vyzvedli při 
nejbližších úředních hodinách představenstva. 

4.  Technické záležitosti: probíhá kontrola a výměna kohoutů 
hydrantů, zjišťování stavu měřidel v 523, nahlašování antén atd. 

5. Okna: Na základě dohody uskutečněné při instalaci plastových oken 
(ještě s firmou Navatyp) za stav a funkčnost oken odpovídá 
nájemník bytu. Této dohody se do budoucna budeme držet. Protože 
je v domě nyní více požadavků na revizi oken, domluvili jsme 
s firmou Vekra hromadný záruční servis. Všichni, kteří máte zájem 
o seřízení oken, nahlaste to buď panu Šebestovi, nebo písemně do 
schránky družstva ve vchodě 525 nebo do schránky č. 11 ve vchodu 
520 a to do 15. března. (Týká se pouze zakázky od MČ Praha 8 
z léta 2008.) 

6. Dědictví: Na základě vyjádření JUDr. Šímové dědí-li členský podíl 
ženatý muž/vdaná žena, je toto dědictví výlučně jeho majetkem. 
Nemusí uzavírat novou nájemní smlouvu. V souladu s tímto 
vyjádřením bude představenstvo postupovat.

7. Pionýři: Probíhá jednání o finančním vyrovnání za stavební úpravy, 
které udělali v našem domě. 

8. Webové stránky: probíhá jejich úprava a aktualizace

9. Prohlášení vlastníka: připravujeme



10.Úkoly do příští schůze: připravit plán investic a projednat se 
Severním městem způsob vyúčtování služeb.

 

Příští schůze představenstva je 20.2.2012 (18-19 pro 
potřeby členů BD, od 19 hod. samotná schůze). 

        Zapsala: Věra Kouřilová

      


