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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 112018 ze dne 12. 11. 2018 
 

Schůzi řídí: Z. Kovářík;  
Zhotovitel zápisu: M. Tesař  
  
Představenstvo – kompletní;  
Hosté: členové kontrolní komise, paní Jirsová; 
 
 
1. Schválení programu; 

2. Návštěva paní Jirsové – projednání dlužných částek postupníkovi (p. Kovářík): 

• Představení spol. Sigma Consulting => výkup a vymáhání pohledávek; 

• Diskuze ohledně stávající situace – konstatováno, že pohledávky nejsou vhodné k výkupu; 

• Bude poslán návrh na smlouvu – pro BD je důležité cenové podmínky spolupráce (resp. skutečná 
efektivita vymáhání; 

• Následně bude zaslán seznam pohledávek;  

 

3. Kontrola úkolů z minula (p. Kovářík): 

• Podepsání mlčenlivosti – podepsáno na této schůzi; 

• Zpřístupnění bytu pana Hájka – již zaslána výzva; 

• Usazení cedule – vyjádření BD odesláno; 

• Přistavení velkoobjemového kontejneru – proběhlo bez potíží; 

• Řešení škod po vytopení bytu v č. p. 522 – stále trvá; 

• Průběh akce podpisů (souhlas se zástavou bytu) z důvod změny financující banky – trvá; 

• Projekt plynové kotelny – stále čekáme na vyjádření stavebního úřadu => v současnosti již lhůta 60 dnů 
vypršela; ze strany družstva bude dotázán přímo stavební úřad; 

• Instalace trakčního kotouče a lan v č.p. 523 – již proběhlo (bylo rovněž předáno); 

 

4.  Projednání uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na služby inženýrské sítě pro spol. IGEA (p. 
Kovářík):  

• Představenstvu zaslána příslušný návrh - připomínkováno; 

• Bude podepsáno v následujících dnech; 

 

5. Osazení kamerového systému do výtahových kabin (pí. Dvořáková): 

• Představenstvo obdrželo nabídku na osazení 6 kamer do 6 výtahů za 193 tis. Kč; 

• Představenstvo odhlasovalo danou objednávku (hlasováno 4:1) – proběhne instalace rovnou do všech 
6 výtahů; 

 

6. Nabídka MČ 8 na snižování holubí populace (p. Kovářík): 

• Nabídka na instalaci záchytných klecí na střechu bytového domu, chycení ptáci následně likvidováni; 

• Nabízená cena: 20 tis. za půl roku; 

• Daná nabídka na byla zamítnuta (hlasováno 3:2); 

 

 

7. Informace o činnosti kanceláře a informace z návštěvnách dnů + Správa objektu: 

• Závada na samozavíracím systému u dveří ve vchodě 524 – bude zadána oprava; 

• Nahlášeny závady na topení – bude zadána oprava u instalatéra; 
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8. Různé: 

• Projednání odměn představenstvu; 

• Instalace rohoží na zimní období; 

• Optimalizace smlouvy s telefonním operátorem; 

• Kopírování jako služby (ceník); 

• Hmotná odpovědnost; 

 

 

 

Zhotovitel zápisu:  

Tesař Martin 

 

 

…………………………………………………………….. 


