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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 092018 ze dne 10. 9. 2018; 
 
Schůzi řídí: Z. Kovářík; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – kompletní; 
Hosté: členové kontrolní komise, pan Kliment a pan Šimek; 
 

 
1. Schválení programu; 
2. Stav projektu plynové kotelny a plynovodní přípojky (Z. Kovářík, M. Tesař): 

 Na schůzi představenstva přizváni pánové Kliment (projektant) a Šimek (zástupce 
spol. Prométheus) – dostavili se tentokrát oba; 

 Společnost Prométheus dodala projekt na přípojku plynu (zhotovitel spol. IGEA 
s.r.o.)– bude naplánováno výběrové řízení na zhotovení; 

 Zároveň byl daný projekt předán na stavební úřad (dodáno 27. 8. 2018) – bylo tedy 
obnoveno schvalovací řízení (opět běží lhůta min. 30 dnů); 

 Dohoda se všemi stranami, že bude vše vzájemně komunikováno (blíží se výběrová 
řízení apod.); 

 Zároveň se čeká na dokončení celého projektu plynové přípojky (vč. inženýringu - až 
po stavební povolení); pan Šimek přislíbil, že se pokusí vše urychlit; 

 
 

3. Projednání smlouvy o dodávkách tepla a provozu kotelny (p. Tesař, p. Kovářík): 

 S panem Šimkem dojednány poslední detaily a připomínky; 

 Pan Šimek pošle konečnou podobu smlouvy; 
 

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

 Výměna dlažby WC v kanceláři BD – dokončeno; 

 Oprava fasády – trvá (čekání na příslušnou plošinu); 

 Oprava dveří v č. p. 526 – měla by proběhnout během následujícího týdne; 

 Provozní deník – již zaveden; 

 Evidence stížností a podnětů – rovněž již zavedena; 
 

5. Informace o rekonstrukci venkovních schodišť (p. Kovářík): 

 Komunikace s panem Řehořem (k dispozici již veškerá dokumentace pro výběrové 
řízení); 

 Odsouhlasen termín realizace 03 – 08/2019; 

 Odsouhlaseno posunutí termínu výběrového řízení na poč. r. 2019; 
 

6. Projednání pozvánky ÚMČ – P8 – představení koncepce rozvoje parkovacích míst; 

 Představenstvo obdrželo pozvánku od MČ – účast je pro členy představenstva 
dobrovolná; 
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7. Informace o provozu a správě domu (p. Dziak); 

 Stížnost – nové kohouty nejdou zavřít a otevřít; 

 Oprava v č.p. 523; 

 Výzva na úklid ve společných prostorách; 

 Stížnosti na vrtání; 
 

8. Různé: 

 Erkádo cz. – projednání nabídky na osazení dveří 
 Projednání stížnosti na Uglajovi; 
 Zřízení STA; 
 Projednání události – vytopení bytu paní Krčmářové (+ dalších příslušných BJ); 
 Projednání současné služby na vymáhání dluhů – nález kontrolní komise ohledně 

efektivnosti současných smluv a spolupráce a příslušnými subjekty – bude 
dotazováno SBD a případně rozhodnuto o trvání další spolupráce; 

 
 
 
Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


