
Zápis č. 052015 ze schůze představenstva ze dne 11. 5. 2015 

Přítomni: 

Představenstvo – pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař 
Hosté: Kontrolní komise – pí. Siváková, pí. Šebestová, omluven pan Peroutka; 
 
Řízením jednání byla pověřena pí Krčmářová 
1. bod – kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová) 
- Rozdělení pojistky (p. Holý) – trvá (stále se čeká na banku – ta o svém úkolu ví); 
- Stížnost pana Adlera  - odpověď připravena (p. Holý); 
- Příprava opravy strojoven (p. Kovářík) – viz samostatný bod níže; 
- Převod členských podílů při prodeji bytů v OV (pan Holý) – trvá; 
2. bod – Oprava střechy + revitalizace společných prostor (p. Kovářík): 
- Došlo k rozkolu při koordinaci obou projektů => firma NOVIS požadovala pozdější položení 
podlahové krytiny ve vchodě 524, aby mohla stěhovat těžké nářadí ze střechy; vznikla diskuze mezi 
zúčastněnými subjekty => řešení bude ještě diskutováno (jiná možnost sestěhování apod.) 
- Zároveň dojde k ukončení činnosti bočního výtahu (k 31. 5. 2015), do této doby dle dohody firma 
NOVIS naveze veškerý potřebný těžký materiál (aby poté nedocházelo 
k improvizovanému/rizikovému stěhování/navážení); 
- Rekonstrukce strojoven (střešní část) jsou již hotové z 80%; příští týden proběhne montáž 
hromosvodů; termín dokončení (17. 7. 2015) trvá; 
- Rekonstrukce vnitřních prostor pokračuje => 525 a 526 jsou již hotové (525 cca ½); 
- Diskuze nad výběrem madel (zda zvolit nová, či ponechat stávající, jež by byly opatřeny novým 
nátěrem) => v rámci představenstva domluveno, že současný zhotovitel provede několik 
zkušebních/ukázkových nátěrů (v plné kvalitě) a podle nich se představenstvo rozhodne; 
- V případě, že budou vybrána nová madla => proběhne výběrové řízení na jejich dodavatele; 
- Další práce (revitalizace vestibulů, nátěry nebo výměna zbývajících madel, osazení nových dveří) 
budou pokračovat až po skončení rekonstrukce střechy (po 17. 7. 2015)=> bude uzavřena nová SOD; 
3. bod – Montáž dalšího venkovního osvětlení (p. Kovářík): 
- Nabídky na montáž dalších venkovních světel nad zadní vchody – park (tam, kde chybí) –  FOP Alois 
Honc (celkem 24 TCZK s DPH);  
- Vzhledem k faktu, že daný subjekt již instaloval stávající osvětlení a nabízená cena odpovídá 
standardu=> ze strany představenstva schváleno; 
4. bod  - příprava členské schůze + shromáždění vlastníků (pí. Krčmářová): 
- Rozdělování úkolů (vedoucí schůze => pověřen pan Kovářík, zápisem pověřen pan Tesař); 
- Příprava a rozdělení jednotlivých zpráv; 
- Příprava zázemí (prezence, atd.); 
- Diskuze, kdo bude přizván jako odborný host => TDI (oprava střechy);  
5. bod – různé: 
- Návrh na povinné zvýšení záloh v případě opakovaných (významných) nedoplatků => odsouhlaseno; 
- Žádost pana Vebra o přijetí do BD (přidělení volného bytu v 520) => odsouhlaseno; 
- Proběhne anketa na vybudování kójí u popelnic; 
- Diskuze o vybudování bezbariérovém nájezdu – bude anketa; 
- Poptávkové řízení na průchozí dveře => pokračuje (prozatím dorazila pouze jedna nabídka); 
- Anketa na instalaci automatického vybudování dveří – termín je do 18.5.;  
-Zájemce o náhradního člena v KK je jeden, do představenstva se zatím nepřihlásil nikdo; 
 

Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 
 


