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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 102016 ze dne 17. 10. 2016; 
 
Schůzi řídil: p. Holý; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – přítomni všichni; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Oprava venkovního schodiště (p. Kovářík) – až nyní přišel posudek => statika 
v pořádku;  představenstvo tak rozhodlo zatím pouze o dílčích opravách schodišť, 
které jsou nezbytné před zimou. Kompletní rekonstrukce proběhne v následujících 
letech; 

 Revize topné soustavy (p. Tesař) – dokončuje se překreslení soustavy do elektronické 
podoby, zároveň se s projektantem domlouvají termíny návštěv bytového domu; 

 Výměna výtahů (pí. Krčmářová) – reklamační řízení bylo dokončeno => nyní vše 
v pořádku; ze strany zhotovitele bylo přislíbeno proškolení správců domu k provádění 
jednoduchých a drobných oprav; 

 Možnost čerpání dotace na rekonstrukci střechy (p. Kovářík) – podle předběžných 
odhadů by se jednalo spíše o zanedbatelnou částku s maximálními náklady, 
každopádně komunikace s p. ing. Zákoutským stále probíhá; 

 Projekt instalace vlastní kotelny (p. Tesař) - stále trvá, přímo navazuje na současnou 
revizi topné soustavy; 

 Havarijní stav strojovny nad 525 – zatékání do přilehlé bytové jednotky => 13. 10. 
2016 provedena oprava izolačního pásu (kontrola za strany p. ing.  Zákoutského), rovněž 
byl požádán postižený nájemník o bezodkladný kontakt v případě opakovaného zatékání;  
 

2. Projekt, povolení popř. realizaci kontejnerových stání (p. Kovářík): 
 Současná nabídka: 260 tis. Kč (obě zastřešení); 
 Současně SV obdrželo vyjádření STK => bez námitek; 
 Představenstvo odsouhlasilo zadání objednávky; 
 Bude zažádáno o zřízení žlutých pruhů v okolí popelnicových stání z důvodu 

neukázněnosti při parkování vozidel a následné nevyvezení odpadu – odsouhlaseno; 
 

3. Výměna dlažby a dveří ve společných prostorách – vchod 523 (p. Kovářík); 
 Ověřeno, že předložená cenová nabídka je stejná jako ta původní; objednávka na 

dlažbu, malování, zatěsnění spáry 
 Bude osloven p. Letovanec => zda je možná instalace dveří na stávající zárubně; 
 

4. Stav zábradlí a balkónů (pí. Krčmářová); 
 Diskutován současný stav a možný postup v budoucnu; 
 Odhlasováno zadání posudku na bezpečnost současných zábradlí – s ohledem na 

plánované zasklení lodžií => bude osloveno SBD; 
 Současně s tím bude zadáno i posouzení stavu zateplení pláště domu – SBDSM 
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5. Mimořádná splátka privatizačního úvěru k 30. 9. 2016 (p. Holý); 

 Výčet základních informací => v současné vlně doplatilo 6 nájemníků celou anuitu, 4 
nájemníci její část; 

 Celkem 9 nájemníků bude žádat o převod do OV; 
 
6. Různé: 

 Informace z návštěvních dnů; 
 Zadání mimořádného úklidu po st. úpravách; 
 Objednávka velkoobjemového kontejneru na 22. 10. 2016; 
 Úklid výtahové šachty; 
 Přiznání náhrady škody poškozenému nájemníkovi (viz oprava střechy); 

 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


