
Zápis z jednání představenstva BD Cafourkova číslo 16/2012
ze dne 6.8.2012

Zahájeno:  19.00 hod.
Skončeno: 19.45 hod.

Přítomni: Dvořáková, Tesař, Kovářík
                Holý , Peroutka za KK
Omluveni: Kouřilová, Krčmářová
Hosté: p. Klečar ( k bodu 6) a pí Bosáčková (k bodu 7 a 8)

Hodiny pro veřejnost od 18.00 – 19.00 (Dvořáková, Kovářík) projednána opakovaně stížnost 
paní Šternové na neustálé obtěžování zvoněním na domovní zvonek. Odkázána na Policii ČR. 
Na  její  žádost  vráceny  originály  dříve  předaných  podkladů.  Dále  řešeny  záležitosti 
družstevníků 1x převod, 1 x nájemní smlouva, 1 x souhlas se zasklením lodžie.

Jednání představenstva:

1. A-planet  –  předložena  Smlouva  o  dodávce  služeb   na  AIM FIBERNET BASIC . 
Zjištěny nedostatky ve smlouvě.  Pan Kovářík zajistí jejich odstranění.

      
2. Schválen podnájem pro pp. Vedral, Dulák, Kucalas do konce t.r. s podmínkou

neprodloužení  souhlasu  vlastníka  při  zjištění  porušování  domovního  řádu  nebo 
obdržení případných stížností.

3. Upozornění  na  výskyt  hmyzu  (rusa)  –  neřešeno,  nebylo  uvedeno  v jakém  bytě  a 
v jakém rozsahu došlo k výskytu.

4. Zájemce na využití vývěsky pro reklamní účely – doporučeno umístění reklamy na 
webové  stránky  BD  po  dohodě  s administrátorem  (p.  Tesař).  V případě 
zrekonstruovaných prostor možno vyčlenit  jednu vývěsku za tímto účelem, a to za 
úplatu. 

5. Znečišťování  lodžií  holuby – doporučeno osazení  sítěmi,  podrobnosti  o sortimentu 
zjistí  p.  Tesař.  Jinak  lze  řešit  zasklením  lodžie  nebo  elektronickým  odpuzujícím 
zařízením. Jde však o nákladné řešení, hrazené družstevníky.

6.  Podepsána Smlouva o dílo č. 108/2012 s firmou Primont na dodávky výměny portálů 
a  ostatních  stavebních  prací  ve výši  4 266 083,-Kč. Práce  budou zahájeny v září  a 
ukončeny  v říjnu  t.r.  Paní  Krčmářová  zajistí  uvolnění  části  finančních  prostředků 
podle smlouvy.

7. Podepsána Smlouva  o dílo č. SML 120624 na vyhotovení projektová dokumentace.
Sl. Dvořáková s paní Krčmářovou zajistí proplacení předložené faktury za projektovou 
dokumentaci ve výši 50.400,- Kč.
 

8. Rekonstrukce TUV a SUV – projektová dokumentace bude vzhledem ke složitosti 
technického řešení rozvodů vyhotovena a předložena představenstvu poslední týden 
v srpnu. Po té bude předložena vybraným firmám ke konkretizaci nabídek pro druhé 
kolo výběrového řízení. P. Tesař uvědomí vybrané firmy o této skutečnosti.



9. Prohlášení  vlastníka  –  potvrzen  termín  podání  na  Katastrální  úřad  koncem srpna. 
T.r.K dokončení  prohlášení  chybí  ještě  některé  smlouvy  (na  věcné  břemeno  pro 
monitorovací  systém  pro   MHMP  a  zástavní  smlouva  Volsbank)  a  projektová 
dokumentace na čp. 523. PD zajistí p. Kovářík, smlouvy pí Kouřilová a Krčmářová.

10. Nabídka firmy HD signál na příjem bezdrátové kabelové televize. Vysloven nesouhlas 
pro dostatečnost již existujících firem v této oblasti podnikání.  

Zapsal: Zdeněk Kovářík, 
místopředseda představenstva BD Cafourkova


