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Zápis č. 122014 z mimořádné schůze představenstva ze dne 8. 12. 2014 

Přítomni:  

Představenstvo – pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař,  
kontrolní komise – pí. Siváková, pí. Šebestová; omluven p. Peroutka 
 
Vedením jednání pověřena pí. Dvořáková; zápis provedl p. Tesař; 
 1. Bod – Příprava na nadcházející řádnou členskou schůzi  (pí. Krčmářová): 
- rozdělení úkolů, vedením ČS pověřen pan Kovářík; 
- na zapisovatele členské schůze bude navržen p. Tesař 
- organizace skrutátorů; 
- upřesnění programu členské schůze, čtení jednotlivých zpráv; 
- žádost o celkovou stručnost vzhledem k tomu, že nejdůležitějším bodem ČS bude projednání a 
přijetí nových Stanov BD; 
- informace ke směrnicím, na které se odvolávají nové Stanovy BD (rovněž jeden z hlavních bodů 
členské schůze); 
2. Bod – Návrh na úpravu Směrnic (připomínka pana Vodičky) (p. Holý): 
 
– ze strany pana Vodičky – syna členky BD připomínkován odstavec 10 předkládaných Směrnic;  
- diskuze nad daným odstavcem; všeobecný souhlas, že připomínka je racionální 
- odsouhlaseno vypuštění daného odstavce (bude dodatečně navrženo na nadcházející členské 
schůzi) – p. Holý; 
3. Bod – Kauza Domény CZ (pí. Krčmářová, p. Tesař): 
 
-Obeznámení se s poslední komunikací představenstva BD a inkasní agentury;  
-Diskuze nad stávající situací a nad možnými řešeními; 
- Návrh na pokus o smír - odsouhlaseno  => bude vypracován dopis, kde BD nabídne smír (p. Tesař); 
4. Bod – Přidělení uvolněných družstevních bytů (pí. Krčmářová): 
 
– informace o stavu zájemců v obálkové metodě (vyhodnocení na příští řádné schůzi představenstva 
15. 12. 2014) – veřejná část zasedání; 
5. Bod – Revitalizace společných prostor (p. Kovářík): 
 
- 1. Kolo výběrového řízení; 
- proběhlo vyhodnocení jednotlivých nabídek firem, které se podle zadaných kritérií přihlásily do VŘ – 
předložil p. Kovářík; 
- doporučen postup 4 dodavatelů do 2. Kola => odsouhlaseno (jejich zástupci budou přizvání na další 
chůzi představenstva v lednu 2015) – zajistí pan Kovářík 
– schváleno zahájení prací v roce 2015 (ne přes vánoční svátky); 
6. Bod – Výměna el. rozvaděčů před celkovou opravou elektro (p. Kovářík, pí. Krčmářová): 
- rozhodnuto o posunutí přijímání žádostí o proplacení vlastní instalace el. rozvaděče až do 20. 12. 
2014;  
- Nájemníci budou informování na nadcházející řádné členské schůzi; 
- Proplacení nároku se uskuteční v rámci ročního vyúčtování energií a služeb v průběhu I. pololetí 
roku 2015; 
 
Zápis Vyhotovil: Martin Tesař 
 


