
ZÁPIS  

z jednání představenstva č: 03/2020 ze dne 16. 3. 2020 

 

Představenstvo BD Cafourkova rozhodlo per rollam v souladu s článkem 56 

stanov BD,  že jednání plánované na 16. 3. 2020 bude vzhledem k vyhlášení 

nouzového stavu vládou ČR a s ohledem na šíření onemocnění virem Covid-

19 odloženo o 14 dní, a to na 30. 3. 2020. Jelikož se situace nezlepšila, bylo 

opět per rollam rozhodnuto o odložení zasedání na neurčito s tím, že 

jednání bude probíhat distanční, korespondenční formou emailem a 

telefonicky. Vzhledem na vývoj zdravotní situace zvažujeme rovněž 

odložení členské schůze a shromáždění vlastníků plánované na 13. 5. 2020 

na měsíc září. 

 

Představenstvo je tedy v kontaktu, včetně kontrolní komise a vyřizujeme 

bezodkladné záležitosti. Kancelář v úředních dnech funguje, rovněž tak 

správci, byť vzhledem k celostátní situaci v omezeném rozsahu.  Bohužel 

některé plánované úkoly musely být odloženy. Jde zejména o vypsání 

výběrového řízení na opravu venkovních schodišť, projednání nabídky 

modelace financování stavební spořitelny Raiffeisen a.s. na případnou 

novou investici, či prezentace firmy FB Lodžie na rekonstrukci objektu.  

Rozjednané akce, jako například plynová přípojka, zatím probíhají. Řeší se 

havárie objektu tak, aby objekt byl i nadále funkční a bezpečný.  

 

Vzhledem k častým dotazům na dokončení komunikace Cafourkova, byl 

osloven zhotovitel komunikace firma PORR. Bohužel ani jemu není znám 

termín dokončení, neboť dosud neobdržel pokyn od TSK k zahájení prací.  

 

S ohledem na zdraví našich obyvatel jsme objednali celkovou dezinfekci 

objektu, která proběhne dne 1. 4. 2020.  Tato ochrana je funkční pouze 

týden a pro její zachování  není možné provádět běžný úklid, nelze po tuto 

dobu bez poškození nástřiku vytírat. Po týdenním běžném úklidu, bude 

opakovaně proveden další postřik. Výtahy, madla, kliky a tlačítka jsou 

denně dezinfikována, za což patří velký dík správci panu Dziakovi. Rovněž 

také patří dík paní Dvořákové za nelehké sehnání dezinfekce a ochranných 

pomůcek, což nebylo v době celostátního nedostatku tohoto materiálu vůbec 

snadné. 

 

Žádáme obyvatele domu o trpělivost s dodržováním vládních nařízení a 

vzájemnou ohleduplnost. 

 

Zapsal            

                                                Zdeněk Kovářík  

                                      t.č. předseda představenstva BD  


