
Zápis č. 042015 ze schůze představenstva ze dne 13.4.2015 

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  Dvořáková 
1.bod – kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová) 
- Rozdělení pojistky (p. Holý) – trvá (banka si musí nadefinovat vinkulaci); 
- Stížnost pana Adlera  - trvá (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 (p. Kovářík): 
- byla udělena výjimka, aby se mohlo pracovat i o víkendu (vzhledem ke zpoždění, které bylo 
zaviněno počasím a poruchou stávajícího výtahu); 
- nový výtah musí být do konce května demontován z důvodu opravy komunikace;  
- rekonstrukční práce běží dál (zdržení se plánuje max. do 17.7.); 
- vypracována a představena nabídka na zednické a klempířské práce okolo strojoven (nebylo 
součástí stávajícího kontraktu) => nabízená cena: 232 151,70 Kč (s DPH) => odsouhlaseno (dané 
úpravy jsou nutné pro kompletní zaizolování střešního pláště); 
-byly stížnosti na zatékání do bytů  - řeší se individuálně ve spolupráci s TDI a zhotovitelem => rovněž 
případné škody budou řešeny individuálně; základní schéma: 1) škody ze zatékání před opravou 
budou hrazeny z pojistky BD; 2) škody ze zatékání při opravách budou řešeny s dodavatelem stavby; 
3.bod -  Průběh revitalizace (p. Kovářík): 
- práce pokračují (nyní vchody : 524-525); 
- zárubně a madla zábradlí se budou natírat v průběhu 14 dnů; 
- o odstínech rozhodnuto takto: 2) zárubně: hnědá, 2) ocelová část madla v barvě linkrusty, 3) 
dřevěná část madla imitace buku (nebo obdobným odstínem); 
- předběžný návrh na revitalizaci vestibulů => odstín stěn a stropů stejně jako ve společných 
prostorách; podlahy budou vydlážděny – viz dlažba u venkovních schodišť; radiátory v odstínu 
podobné budoucí dlažbě; 
4.bod  - Výběrové řízení na průchozí dveře (pí. Krčmářová): 
- příprava na výběrové řízení v nadcházejících týdnech; 
- dveře v průchozích chodbách budou protipožární; 
- diskuze ohledně podoby a zbarvení dveří; 
- bude zatím provedeno pouze poptávkové řízení (pí. Krčmářová); 
5.bod – příprava na členskou schůzi (pí Krčmářová): 
- konzultace a schválení programu; 
- schválení jednotlivých funkcí (vedoucí, zápis, počítání, atd.); 
- ve stejný den (26.5.2015) proběhne rovněž i shromáždění vlastníků s obdobným programem; 
- pozvánku pro družstevníky vypracuje pí. Krčmářová, pro vlastníky p. Holý (termín do konce týdne); 
6.bod – Výzva ke kandidatuře na pozice náhradních členů představenstva a kontrolní komise: 
- diskuze nad základními požadavky; 
- výzvu vypracuje p. Tesař; 
- bude vyvěšena včas před členskou schůzí; 
7. bod – Různé (pí. Dvořáková); 
- rozšíření kočárkáren, a to vchod 520 park a 526 park; 
- opětovná stížnost manželů Novákových na byt Novotných (komunikaci převezme p. Tesař); 
 

Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 



 


