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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 102018 ze dne 15. 10. 2018 
 

Schůzi řídí: Z. Kovářík;  
Zhotovitel zápisu: M. Tesař  
  
Představenstvo – kompletní;  
Hosté: členové kontrolní komise, pan Havel a pan Matějček; 
 
 
1. Schválení programu; 

2. Návštěva pana Havla – zástupce nové banky (Raiffeisen Stavební Spořitelna): 

 Aktualizace podpisových vzorů všech členů představenstva; 

 Doladění seznamu podkladů nutných pro refinancování ke konci roku 2018; 

 

3. Návrh řešení na rekonstrukci lodžií s možností jejich rozšíření a informace o zastřešení kontejnerového stání 
(p. Kovářík): 

 Návštěva pana Matějíčka a pana Kiliána (spol. INNOVA); 

 Představení studie zvětšení balkonových stání => představeny různá technická řešení a možnosti; 

 Následně diskuze ohledně parametrů, zasklení a především ceny; 

 Zástupci spol. Innova přislíbili vypracovat konkrétní studii, s níž by bylo možné již lépe cenově 
kalkulovat; 

 Zároveň oběma zástupcům představen dlouhodobý projekt – Zastřešení kontejnerových stání => 
diskuze ohledně možnosti poptat tento projekt právě u společnosti INNOVA; 

 Ze strany zástupců přislíbena základní studie proveditelnosti i v tomto bodě; 

 

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

 Výměna dlažby na WC – hotovo; 

 Oprava fasády – domluveno odložení na konečnou opravu fasády (poškození není nikterak vážné); 

 Možnost opravy dveří v č.p. 526; 

 Zavedení provozního deníku objektu a evidence podnětu a stížností  - oboje již v provozu;  

 

5.  Projekt plynové kotelny (p. Tesař + p. Kovářík):  

 V současnosti se stále čeká na vyjádření stavebního úřadu – vydání stavebního povolení; 

 

6. Projednání možnosti osazení dodatkové cedule na bytový objekt (p. Kovářík): 

 Představenstvo obdrželo ze strany MČ nabídku na vyvěšení informační cedule na fasádu bytového 
domu (informace o osobě Aloise Cafourka); 

 Představenstvo ocenilo daný návrh (informační a pamětní důvody) ovšem s ohledem na technickou 
realizaci  - daná tabulka by byla příliš malá (z chodníku prakticky nečitelná) rozhodlo o odmítnutí 
návrhu; 

 

7. Opatření GDPR – projednání materiálu od SBD SM (p. Kovářík): 

 Představenstvo obdrželo daný materiál; 

 Nutnost mít vnitřní směrnici ohledně nakládání s informacemi (připraví p. Kovářík – bude schválena na 
následující ČS); 

 Členové řídících a kontrolních orgánů (vč. náhradníků) musí nejbližší době podepsat mlčenlivost; 
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8. Projednání možnosti instalace kamerového systému do kabin výtahů: 

 Množící se stížnosti na poškozování výtahových kabin (především vchod 526); 

 Předložen návrh na zkušební instalaci a provoz pouze v jedné kabině (konkrétně vchod 526); 

 Ze strany představenstva daná návrh odsouhlasen => bude poptáno u dodavatele stávajícího 
kamerového systému; 

 

9. Projednání stavu bytu pana Hájka: 

 Zjištěn značně nevyhovující stav dané bytového jednotky; 

 Projednána možnost vystěhování – bude s ohledem na nájemní smlouvu a NOZ; 

 Bude vypracována žádost o zpřístupnění bytu kvůli zjištění reálného stavu – popř. poptání deratizéra 
apod.; 

 

10. Projednání informace o činnosti právního zastoupení o poskytování právních služeb 

 Projednání dlužníků a práce vymáhání; 

 Prozatím vzato na vědomí – bude podrobněji řešeno/vyhodnoceno na následujících schůzích 
představenstva; 

 

11. Projednání stávající smlouvy o údržbě zařízení a kvality služeb spol. Schindler a stavu výtahu čp. 523; 

 Představenstvo je nespokojeno se spoluprací se spol. Schindler; 

 Hlavní důvody je nejasnost a nepřehlednost fakturovaných služeb – výjezdy nejsou nikde evidována 
(často nejsou informováni ani správci); 

 Dále dochází k opakovaným závadám, jež jsou opakovaně opravovány bez jasného výsledku/nápravy; 

 Dodavatel bude informován, že bez jasných pravidel mu nebudou žádní faktury propláceny; 

 Zároveň bude založena a vedena kniha oprav výtahů; 

 

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

 Požadavky od nájemníků – zatékání za vnější parapety; 

 Požadavky na doplnění vybavení kočárkárny; 

 Dotaz na sklep pro bytovou jednotku, pro niž původně žádný sklep určen nebyl; 

 Požadavek na tiskárnu pro správce; 

 

13. Různé: 

 Údržba květinové výzdoby ve vestibulech; 

 Kontrola stavu topného systému; 

 Objednání velkokapacitního kontejneru na 10. 11. 2018 (So); 

 

 

 

Zhotovitel zápisu:  

Tesař Martin 

 

 

…………………………………………………………….. 


