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Zápis č. 112014 ze schůze představenstva ze dne 10. 11. 2014 

Přítomni:  

Představenstvo – pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař,  
kontrolní komise – p. Peroutka, pí. Siváková, pí. Šebestová 
 
Jednáním byl pověřen člen představenstva p. Tesař 
  
 
1. Bod – kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová) 
 
- pí. Málková výpověď z NP 526 k 30. listopadu 2014, osobně nevyzvednuto, oznámeno ve vývěsce a 
na prodejně, informována však osobně – prostor převezme proti protokolu p. Dvořáková a správce 
- upomínky – mají svůj účinek – některé dluhy doplaceny, někteří sdělili, že ani nevědí, že dluží – bude 
zpřístupněna webová aplikace pro kontrolu všech v průběhu ledna 2015. DLUŽNÍCI BYLI UPOZORNĚNI 
na to, že je-li dluh za tři a více období, mohou být vyloučení z BD (Stanovy BD), dluhy je nutno 
vyrovnat do konce roku 2014. Kontrola dlužných částek měsíčně – zodpovídá pí Krčmářová, 
Dvořáková 
- kompenzátory vyměněny, pravděpodobně budeme měnit některé vadné kohouty, zatím v řešení i 
možnost namontování odvzdušňovacích ventilů i v nižších patrech – zodpovídá p. Kovářík 
- THERM – smlouva na výměnu vodoměrů na SV podepsána, akce proběhne v průběhu ledna 2015 
spolu s odečty, zodpovídá p. Kovářík 
- NOVIS  - podepsána smlouva na opravu střechy – oprava bude probíhat v etapách, informace budou 
zveřejněny – zodpovídá pan Kovářík 
- pojištění statutárů – čekáme na podepsanou smlouvu od pojišťovny – zodpovídá p. Tesař 
- Joudrs – připravená smlouva k podpisu o prodloužení reklamní plochy na další rok – předání a 
podpis zajistí p. Dvořáková 
 
2. Bod – Reklamní plocha ve výtazích  
 
– nabídka zamítnuta z důvodů špatných podmínek pro nás jako pronajímatele při minimálním 
finančním efektu – oznámí p. Krčmářová 
 
3. Bod – Výtahové šachty  
 
– nutnost vyčistit spodní výtahové šachty - nabídku k vyčištění výtahových šachet jsme obdrželi od fi 
Schindler a p. Novák -  v řešení z důvodu ceny a kompetence provedení, zodpovídá pí. Dvořáková 
 
4. Bod – Vodafone – žádost o slevu na nájemném za umístěné zařízení 
 
– žádost nebyl schválena, neboť platí adekvátní částku za rok – sdělením pověřen p. Kovářík 
 
5. Bod – Odkup pozemku  
 
– stále probíhá, peníze byly převedeny na účet MČ P-8 včas (a to jak za členy BD, tak členy SV), 
dokončeno snad bude do konce roku 2014 – čekáme už jen na podpis z Magistrátu hl. m. Prahy – 
dozoruje p. Holý 
 
6. Bod – Roční vyúčtování  
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– systém vyúčtování byl navržen a projednán. Po připomínkách bylo rozhodnuto, že dořeší p. Holý se 
SBDSM (správní firma) tak, ab vše bylo v souladu s legislativou  
 
7. Bod – Výběrové řízení na revitalizaci společných prostor  
 (výmalba, nátěr zárubní, oprava a doplnění madel zábradlí a výměna podlahové krytiny z PVC) 
 
- přítomní seznámeni s firmami, které se přihlásily do výběrového řízení, a to jak elektronicky, tak 
v písemné podobě. Jde o firmy: Ženíšek, Remeta remalby, GLOB Production s.r.o, Sova, Adámek a 
spol, Peko spol. s.r.o., Omluxinvest s.r.o., EMTANDEM, Rein, Malreko, Dziak + Král + Ondruš. Bylo 
dohodnuto, že p. Kovářík připraví  porovnání nabídek a do 18. 11. 2014 zašle elektronicky 
představenstvu (byla zmíněna i možnost 2. kola VŘ) 
 
8. Bod – Projednán návrh programu členské schůze BD  
 
-na program ČS BD budou zařazeny tyto body:  
Zpráva o činnosti představenstva za období od poslední členské schůze;  
Zpráva o činnosti kontrolní komise za období od poslední členské schůze;  
a zejména Nové Stanovy BD a z nich vyplývající příslušná Směrnice (Směrnici dopracují p. Kovářík a 
Holý do 18. 11. 2014 – poté bude doručena členům BD do schránek, vývěsek a na web). 
K TOMUTO BODU PŘEDSTAVENSTVO VYZÝVÁ VŠEHNY ČLENY BD (KTERÝMI JSOU DOSUD I VŠICHNI 
VLASTNÍCI) K ÚČASTI NA ČS 9. 12. 2014 OD 18.00 HODIN V KD KRAKOV, NEBOŤ PŘIJETÍ NOVÝCH 
STANOV JE PODMÍNKOU DALŠÍHO FUNGOVÁNÍ BD. (K JEJICH PROJEDNÁNÍ A ZEJMÉNA PŘIJETÍ JE 
TŘEBA 100% SOUHLASU VŠECH ČLENŮ BD)!!!!!!!! 
 
9. Bod – Různé  

- Volné byty – zájemci se byli podívat ve stanoveném termínu – VŘ ještě probíhá, zodpovídá p. 
Krčmářová 
- pí. Šternová – opětovná žádost o prověření špatné vzduchotechniky – stížnost na pronikání pachů 
do jejího bytu. Dále žádost o řešení obtěžování zvoněním u bytu. Představenstvo se dohodlo na 
tomto řešení: bude předáno p. Ing. Folkovi znovu k přezkoumání technického stavu vzduchotechniky, 
dále bude doporučeno, aby se pí Šternová obrátila na Policii, neboť představenstvo již nemá žádnou 
možnost, jak přezkoumat event. obtěžování zvoněním u bytu. Tuto záležitost řešilo v minulosti 
mnohokrát a své možnosti již vyčerpalo – zajistí p. Kovářík u ing. Folka a oznámí rodině pí Šternové 
- p. Fiřt – stížnost na p. správce ohledně špatného zajištění návštěvy topenářů v jeho bytě – stížnost 
byla projednána zčásti jako důvodná s konstatováním, že chyba se může stát. Bylo rozhodnuto o 
udělení napomenutí panu správci s výstrahou pokuty srážkou ze mzdy – řešení stížnosti oznámí p. 
Kovářík oběma stranám 
- p. Heim – stížnost na sousedy kvůli opakujícímu se hluku a žádost o přezkoumání provedení 
plovoucí podlahy - dořeší pan Kovářík 
- pí. Koubová – stížnost na sousedku, nepořádek na balkoně (holubí trus) – sousedka bude 
upozorněna – dopis pí Dvořáková 
- NOVIS – předání staveniště dne 14. 11. 2014, v souvislosti se zahájením opravy střechy, ve 
vývěskách bude postup prací, přístup do domu vchodem 524, výtah pro dopravu materiálu bude 
umístěn z jižní strany domu. 
 
Zápis vyhotovila: Pavlína Dvořáková 
 
 
 
 


