
ZÁPIS     č.     052012      ze     schůze     představenstva     ze     dne     20.2.2012  

Přítomni: všichni členové představenstva, p. Holý a Peroutka (kk)

Program:

1. 18 –  19 hodiny pro veřejnost (převody, nájemní smluvy, rekonstrukce, 
odevzdávání žádostí o převod do OV, žádost o nebytový prostor, nahlášení 
změn v evidenci, dotazy na platy zaměstnanců družstva, pojištění domu, 
činnost SM a pana Šebesty – viz zvláštní zápis) 

2. Individuální problémy: 524/09 –  stížnost na porušování stanov a hluk bude 
řešena v součinnosti s městskou policií, 520/03 –  přes slib vystěhování 
neustále neoprávnění obyvatelé, bude zaslána poslední výzva k vyklizení, 
520/29 žádost o nebytový prostor (sklep) – vhodný prostor se pokusí najít p. 
Šebesta, 524/03 jednání s JUDr. Šímovou

3. Odsouhlasena žádost pana Vedrala na odkoupení sklepa ke svému bytu.

4. Žádost firmy Internet CZnet o umístění telekom. zařízení (vyřizuje p. Stejskal)

5. Upraven ceník – např. zrušeny poplatky za podnájem příbuzných. Nová verze 
bude během 14 dnů na webu a na nástěnce za oknem v kanceláři v 525. 

6. Bude vypsáno nové výběrové řízení na volný byt.

7. Plán investic připravuje technické odd. Severního města.

8. Účetní uzávěrka bude k 31.3.2012.

9. Převod do OV: Probíhá příprava prohlášení vlastníka, které vypracují někteří 
členové představenstva a kk. z důvodu vysoké ceny účtované firmami. 
Teprve po tomto prohlášení přistoupíme k dalšímu kroku – sepisování smluv 
o převodu. Celková výše nákladů na převod bude závislá zejména na ceně za 
vypracování těchto smluv (práce právníka). Prohlášení vlastníka bude na 
náklady družstva, vypracování smluv pak hradí vždy zájemce o převod. Jako 
vždy se pokusíme najít nejlevnější, ale kvalitní řešení. 

10.Znovu připomínáme:  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.) 

11.Vyúčtování za rok 2012 proběhne dle měsíčních předpisů úhrad (společná 
energie, úklid, výtah, odvoz odpadu dle počtu osob).  

Příští schůze představenstva je 5.3.2012 (18-19 pro potřeby členů BD, od 19 hod. 
samotná schůze).                                      Zapsala: Věra Kouřilová 




