
ZÁPIS     č.     092012      ze     schůze     představenstva     ze     dne     16.4.2012  

Přítomni: Dvořáková, Krčmářová, Kouřilová, Kovářík, členové kk a p. 
Tesař (host)

Program:

1. 18   –   19     hodiny     pro     veřejnost  : 

a) přijaté stížnosti na hluk a obrovskou prašnost při bouracích pracích ve 
vchodu  521, byt č. 7. Pan Kovářík provedl kontrolu na místě. 

Odpověď:  Všichni, kteří žádali o povolení rekonstrukce, se zavazovali 
k tomu, že budou pracovat co nejohleduplněji, každý den musí uklidit atd. 
Vzhledem k tomu, že rekonstrukcí probíhá velmi mnoho a některé po 
několik měsíců, představenstvo schválilo následující zpřísňující opatření:

- stavební práce lze provádět pouze v pracovní dny a to od 9 do 18 hodin

- o sobotách jsou povoleny jen drobné opravy (připevnit poličku apod.) 9 - 
16, v neděli a o svátcích nic

- kromě jiných opatření, ke kterým se již dříve zavazovali žadatelé o 
rekonstrukce, nově vzniká povinnost omezit na minimum prašnost a 
zamezit padání kusů zdiva do prostoru stoupaček a větracích šachet

- porušení těchto předpisů bude možno pokutovat částkou 3 000,- Kč

- apelujeme na nájemníky, kteří provádějí rekonstrukci, aby se předem 
dohodli se sousedy, projednali rozsah, trvání a konkrétní hodiny, kdy 
budou prováděny nejnáročnější části přestavby

- výše uvedené platí i pro všechny domácí kutily, které upozorňujeme, že 
chodba není dílna (ve stádiu návrhu je možnost vytvořit malou družstevní 
dílničku). Znovu upozorňujeme, že na chodbách nesmí nic být z důvodů 
požární bezpečnosti. Hasiči budou udělovat pokuty. 

b) jednání s panem Benhartem: podá písemné oznámení, že si už nepřeje 
spolubydlící ve svém bytě, kteří následně budou vyzváni k urychlenému 
vystěhování. Vzhledem k tomu, že pan Benhart není družstevníkem, 
v případě, že jeho přátelé neuposlechnou této výzvy, bude vystěhován i 
on z důvodu porušení stanov družstva. 

c) stížnost na p. Schimlingera (4 x vytopil sousedy) –  budeme řešit 
(Kovářík)

d) upozorňujeme manžele Fejkovi, že zaslané oznámení o převodu není 
ověřené, tudíž nelze akceptovat

e) pan Ondrouš - nenahlášen podnájem (pokuta 3000,- Kč) – budeme řešit 
(Kouřilová)

2. příprava     programu     schůze  



3. dle připomínek kk. nutnost dopracovat vnitřní směrnice na proplácení 
faktur  (Krčmářová)

4. výběrové řízení na uvolněný byt bylo zrušeno pro nezájem, je ale zájem 
o výměnu volných větších bytů za menší; bude vypsáno výběrové řízení 
na výměnu bytů 

5. vykradení požárních hydrantů bude nahlášeno jako pojistná událost

6. vzhledem k zamítavému stanovisku odboru životního prostředí 
k počištění křovin bezprostředně sousedících s domem, navrhneme toto 
na vlastní náklady (Dvořáková) 

7. předání nebytového prostoru po pionýrech bude 30.4. (Dvořáková)

8. po členské schůzi změna v představenstvu: místo p. Stejskala p. Tesař

Příští schůze představenstva je 7.5.2012 (18-19 pro potřeby členů BD, od 
19 hod. samotná schůze).                                           

        Zapsala: Věra Kouřilová

      


