
Zápis č. 062015 ze schůze představenstva ze dne 8. 6. 2015 

Přítomni: 

Představenstvo –přítomni:  pí. Krčmářová, pí. Dvořáková,  p. Holý, p. Tesař, omluven p. Kovářík 
Hosté: Kontrolní komise – pí. Siváková, pí. Šebestová, omluven pan Peroutka; 
 
Řízením jednání byl pověřen p. Holý 
1. bod – kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová) 
- Rozdělení pojistky (p. Holý) – trvá (stále se čeká na banku); 
- Zpracování návodu na převod bytové jednotky do OV (p. Holý) – bude dokončen/předložen do 12. 
6. 2015; 
 
2. bod –Výběrové řízení – nákup madel (p. Tesař): 
- Obdrženy nabídky dle zadané soutěže (375 bm, materiál buk – lakovaný/mořený, popř. 
alternativní/podobné materiály); 
- Bude provedena sumarizace nabídek (do 30. 6. 2015) – jejich vyhodnocení a výběr na příští schůzi 
(13. 7. 2015); 
 
3. bod – Výběrové řízení na dveře do vnitřních prostor (pí. Krčmářová): 
- Pokračuje do 30. 6. 2015; 
- Stále docházejí nabídky; 
- bude řešeno na příští schůzi (obdobně jako předchozí bod); 
 
4. bod  - Náhradní členská schůze + Shromáždění vlastníků (pí. Krčmářová): 
- Jelikož poslední členská schůze nebyla usnášeníschopná (26. 5. 2015) => navržen a zveřejněn (dle 
stanov) náhradní termín (23. 6. 2015) 
- Na web zveřejní p. Tesař; pozvánky do schránek vytiskne/vhodí pí. Dvořáková; 
- Rozdělení úkolů jako v minulosti (vedoucí schůze => pověřen pan Kovářík, zápisem pověřen pan 
Tesař, výpomoc na prezenci zajištěna); 
- Příprava a rozdělení jednotlivých zpráv; 
- Příprava zázemí (prezence, atd.); 
- Host – paní Podhrázská (zástupce SBD Severní Město); 
 
5. bod – různé: 
- Řešení výmalby bytových jednotek po zatečení střechou po dokončení její opravy – proběhne až po 

dokončení rekonstrukce, individuální vyhodnocení (zejména určení viníka – určení zdroje 
financování); 

- Diskuze, zda proběhne revize hromosvodů  - bude kontaktován technický dozor; 
- Vyhodnocení ankety na instalaci automatického otevírání vstupních dveří  - ANO: 106, NE: 122 => 

představenstvo předběžně rozhodlo, že automaty nebudou instalovány (bude ještě otevřeno na 
náhradní členské schůzi  - bod různé); 

- Projednání obsahu dopisu pana Maršnera – do 60-ti dnů připravit a zaslat odpověď; 
- Zájem o práci v představenstvu neprojevil nikdo, jeden zájemce je o práci v KK. 
 

Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 
 


