
ZÁPIS č. 112012  ze schůze představenstva ze dne 7.5.2012

Přítomni: pí. Dvořáková, Krčmářová, Kouřilová, p. Kovářík a p. Peroutka (člen kk)

omluven: p. Tesař 

Program:

1. 18 – 19 hodiny pro veřejnost  : 3 x žádost o rekonstrukce, 3 x převod do OV, zájem o  
koupi bytu, instalace venkovních žaluzií 

2. nebytový  prostor  po  pionýrech  –  vymalováno,  opravena  elektroinstalace  a  
doplněny žárovky. Do příště zajistit převod el. (Kov.) a stavební úpravy (Šeb.), 60  
000  zaplaceno  (1/3  nákladů  na  rekonstrukci  provedenou  pion.  skupinou),  
vyúčtování zasláno

3. odsouhlasena změna sídla družstva od 1.6.2012 –  Cafourkova 523, nutno provést  
změnu v OR (Krčm.)

4. byt p. Benharta – bude provedena oprava digestoře, ventilátoru na WC a koupelně,  
desinfekce, malování a výměna zámku. V případě, že dojde k násilnému vniknutí do  
bytu, bude možno případ předat policii. 

5. nevyzvednutá vyúčtování byla zaslána poštou; případná drobná úprava záloh je v  
kompetenci SM

6. web spravuje p. Tesař

7. úprava telef. tarifů členů předst. (Tesař) – odloženo

8. vyvěšení domovního řádu vč. dodatku o stav. úpravách bude během 14 dnů (Kouř.)

9. prohlášení vlastníka - probíhá příprava

10. vnitřní směrnice na oběh faktur - v podstatě funguje, nutno vše písemně podložit

11. poptávkové řízení na výměnu portálů vypsáno, bude vypsáno i na výměnu ležatých  
potrubí (Krčm.)

12. stížnost  na  některé  podnájemníky  –  byla  provedena  kontrola  povolených  
podnájmů, bude dále řešeno (Kouř.)

13. probíhá odstraňování nedostatků v evidenci nájemníků (Kouř.)

14. p.  Janeček  -  zrušena  nájemní  smlouva  na  nebyt.  (Krčm.),  termín  od  kdy  -  
nedořešeno pro rovnost hlasování 

15. žádost o instalaci odpadních košů na psí výkaly - kontaktována MČ Praha 8, bude  
provedeno  šetření  využívání,  v  případě,  že  bude  možno  jinde  odebrat,  budou  
instalovány  (Dvoř.)

16. nabídka Mgr. Šafářové na advokátní služby (Kov.)



17. Hadaš – probíhá jednání o vyklizení (Kov.)

18. řešení otázky výlučného vlastní bytu v případě darování (Kouř., Kov.)

19. smlouva s f. Planet A (dohoda o pronájmu) – prostudují a pošlou

20. možnost výměny volných větších bytů za menší – bude upřesněno (Dvoř.)

21. využíváme  možnosti  dané  zákonem  107/2006  o  zvyšování  nájmu  pro  nečleny  
družstva. Bylo odsouhlaseno zvýšení o polovinu možné částky, tedy na 112 ,- Kč/m2  
měsíčně. 

22. žádost rozepisovat zápisy dle vchodů – zamítnuto (už tohle je děsně práce)

23. dořešit  s MČ  90  000  DPH  a  díry  v  chodníku  (Kouř.)  –  Michal  Schwarz,  odbor  
životního prostředí 

24. zplnomocnění  pana  Janečka  (lesního  odborníka)  k  jednání  s  MČ  (staré  stromy)  
(Kouř.)

25. podat  žádost  o  policejní  hlídku  –  p.  Janeček  předá  (Kouř.)

Příští schůze představenstva je 4.6.2012 (18-19 pro potřeby členů BD, od 19 hod. samotná  
schůze).        POZOR – SNAD UŽ V 523!                                  

                                      Zapsala: Věra Kouřilová

      


