
 
 

Zápis  
z jednání představenstva BD Cafourkova č: 7/2020  

ze dne 13.7.2020 
 
Schůzi řídil: Zdeněk Kovářík 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní; 
Kontrolní komise -kompletní  
Hosté: Ing. Pavel Čampulka z firmy Alkion service s.r.o. 
Zahájeno 19.00 hod.  
Skončeno 21.05 hod. 
 

1. Navržený program po doplnění bodu 2 byl schválen. 
 

2. Prezentace firmy Alkion na čištění odvětrávacích stoupaček VZT, kde jsou zaústěny 
vývody z kuchyní , WC a koupelen. Po kamerovém monitoringu stavu stoupaček se 
čištění provádí rotačním kartáčem a nečistoty se odsávají zařízením ze střechy domu. 
Dále následuje dezinfikace.  Vzhledem k tomu, že stoupačky nebyly čištěny od uvedení 
domu do provozu v roce 1975, rozhodlo  představenstvo vyčištění jedné šachty na 
ukázku, a po té bude rozhodnuto na základě cenové nabídky o dalším postupu. 

 

3. Kontrola úkolů – objednáno měření prozvučnosti bytů Sonum, konkrétní byty budou 
upřesněny, zaurgovat studii proslunění bytů, stav plynové přípojky se zatím 
neposunul;  

 

4. Z důvodu flexibilnějšího výběru hotovosti projednáno podání žádosti na pořízení platebních 
karet od banky Sberbank CZ. K podepsání podpisových vzorů s touto bankou určeni pan 
Jiří Dziak a Pavlína Dvořáková.  

 

5. Projednána žádost o výměna oken v bytě č. 12/522. Představenstvo objedná revizní 
posudek na stav oken. V případě, že se potvrdí neopravitelnost oken, budou vyměněna za 
běžnou nižší cenu na trhu.  

 

6. Projednání situace bytu po zemřelé paní Durové 524/19.                                                                        
Vzhledem k situaci v bytě, který je možným ložiskem výskytu hmyzu, je třeba provést 
deratizaci tak, jak bylo již provedeno v okolních bytech. Zpřístupnění bytu nám stěžuje 
dědické řízení, kdy zatím nejsou známy dědicové, nelze vstoupit do bytu. OS pro Prahu 
8 a notářkou nám bylo sděleno, že klíče od bytu jsou k dispozici pouze u dcery paní 
Durové. Pokusíme se dceru kontaktovat a provést ošetření proti hmyzu.  

 

7. Vzaty na vědomí nabídky firem Arda Development na stavební práce a JiViš na správu 
domu. Představenstvo zatím jejich služeb nevyužije. 

 



8. Schváleno proplacení faktury ve výši 2.900,- Kč za opravu vypálených kabelů 
v chodbové elektrické rozvodnici. 

 

9. Projednání komplexní řešení kamerového systému, firma pana Loukoty bude vyzvána 
k vyhotovení návrhu smlouvy na dodání zařízení, servis a údržbu. Práce v podzemí na 
kanalizaci v chodníku firmou INOS pokračují z důvodu propadu nestabilního podloží 
pomalu. Termín dokončení je podle našich informací srpen 2020 (info TSK) nebo 
konec roku 2020 (info. starosta). Dokončení komunikace firmou Porr se předpokládá 
až koncem roku. Petici o zprůjezdnění ulice Na Bendovce nebylo radnicí MČ Praha 8 
vyhověno, je tedy zřejmé, koho protěžují a čí zájmy zastupují. 

 

10.  Vyvěsit na web a do informačních tabulí termín konání schůzí BD a SVJ. 
 

******************************************************** 

 


