
ZÁPIS č. 192012 ze schůze představenstva ze dne 17.9.2012

Přítomni: pí. Dvořáková, Krčmářová, p. Tesař, Kovářík, Holý (KK)
Omluveni: pí. Kouřilová

Program:
1. 18 - 19 - hodiny pro veřejnost: individuální záležitosti a stížnosti
2. Věcné břemeno na kameru na domě (důležité k „Prohlášení vlastníka“) 

v jednání -  zajistí pan Kovářík
 3. Stavební povolení na výměnu portálů a související práce bylo vydáno.     
Stavební dozor kontroluje práci a dodržování postupů dle projektu na 
pravidelných kontrolních dnech (i mimo ně). 
4. Anketa úklid – pokračuje, bude vyhodnocena 1. října – podklady zajistí pí 
Dvořáková
5. Pan Benhart - zajišťuje se náhradní ubytování, aby mohl být vydesinfikován 
byt a provedeny drobné opravy v bytě nájemníka, nečlena BD  -  pí. Krčmářová
6. Vodoměry TUV – zajistit výměnu u fi THERM - pan Kovářík
7. Propadlé vstupy u zadních vchodů – máme posudek na havarijní stav, kopie 
odeslána i na Magistrát hl. m. Prahy. Vyzveme písemně Magistrát k vyjádření 
se žádost o řešení - pí. Krčmářová. Zatím je třeba zvýšené opatrnosti při 
používaní zadních vchodů.
8. Obeslat postupující do druhého kola ohledně vyzvednutí dokumentace na 
výměnu ležatých rozvodů TUV a SUV a vyzvat je k doručení návrhu s cenovou 
kalkulací - do 11. 10. 2012. Vyhodnocení nabídek proběhne 15. 10. 2012.
9.  Aktualizovat informace na webových stránkách - pan Tesař
10. Představenstvo zplnomocnilo p. Kováříka k případnému schválení 
víceprací, které bude nutné provést při probíhajících stavebních úpravách nad 
rámec smluv.  Garantem je stavební dozor. 
11. Návrh UPC na instalaci antény na střeše domu – projedná za BD pan Tesař
12. Aktualizace údajů na razítku BD (změna sídla) - pan Kovářík
13. Schválená žádost o splátkový kalendář k úhradě dluhu z vyúčtování služeb 
za r. 2011. Podmínkou povolení splátek je řádná úhrada běžných měsíčních 
plateb.
14. Aktualizace ceníku  BD - pí Dvořáková
15. Různé: 
- hydrantové dveře – výměna v celém domě - podepsána nová smlouva
- stížnosti na hluk i po 22.00 hodině – vyvěsit opětovně upozornění na nutnost 
dodržování nočního klidu – s konkrétními osobami budeme řešit individuálně
- upozornění na nedodržování klidu o víkendu při provádění rekonstrukcí bytů 
– p. Kovářík (všichni, kteří obdrželi povolení rekonstrukce bytů provést, 
podepisují i prohlášení, že práce nebudou probíhat mimo povolené hodiny. 
Rovněž tak, že zajistí úklid výtahu – znovu na to budou upozorněni i s tím, že 
byla schválena sankce ve výši 3.000,- Kč za porušení tohoto ujednání)
- všichni noví členové BD podepisují na přihlášce, že znají Stanovy BD – měli 
by se tedy podle nich řídit. Závazný je také schválený Domovní řád ČS. 

Příští schůze představenstva je 1. 10. 2012 (18-19 pro potřeby členů BD, od 19 
hod. samotná
schůze).
Zapsala: Pavla Dvořáková


