
Zápis číslo 2/2019 
z jednání PŘEDSTAVENSTVA BD CAFOURKOVA 

dne 11. 2. 2019 

 
 
Jednání řídil:  Mgr. Holý 

Omluven: Ing. Tesař 

Hosté:  KK BD Cafourkova 

 

 

1. Schválení navrženého programu jednání; 

 

2. Kontrola úkolů  

- Škodní událost (vytopení bytů ve 12.+13. NP č.p. 522) - pojišťovna žádá o doložení 
fotodokumentace a předložení Prohlášení vlastníka objektu – zajistí pí. Dvořáková; 

- Kamerový systém ve výtazích - montáž kamer byla dokončena 11. 2. 2019, 
v následujících dnech od 12. do 15. 2. 2019 provede technik spol. LENIA jejich uvedení 
do provozu; 

- Aktuální stav průběhu výstavby plynové kotelny - dle informací pana Šimka ze spol. 
Prometheus se stále čeká na vyjádření (schválení) TSK Praha – nezbytné pro stavební 
povolení k výstavbě plynové přípojky – nutná komunikace s TSK – zajistí p. Kovářík; 

- Proškolení správců spol. Schindler na odborný dozor výtahu - zatím neprovedeno, 
mělo by proběhnout v nejbližších dnech, nutná urgence – zajistí správci; 

- Osazení nového fotočidla ve výtahu v č.p. 523 spol. Schindler - zatím neprovedeno, 
nutné urgovat – zajistí správci. 

3. Změna člena kontrolní komise 

Po odstoupení člena kontrolní komise, Ing. Josefa Bezděka, nahradila jeho místo 
v kontrolní komisi ke dni 16. 1. 2019 paní Jana Šebestová – aktualizaci údajů 
v příslušném rejstříku zajistí Mgr. Holý. 

 

4. Projednání stavu bytu č. 520/39 (nájemce p. Hájek) po kontrole dne 4.1.2019 

a přijetí opatření 

Vzhledem k aktuálním podmínkám v bytě nebylo možno provést kontrolu 
elektroinstalace. Z tohoto důvodu představenstvo rozhodlo o následné kontrole, 
a to dne 4. 3. 2019. 

 
5. Informace o způsobu dálkového odečtu měřidel RTN, TV a SV 

Odečet měřidel je prováděn vždy jednou ročně, přičemž u RTN jsou vždy načítány 
stavy k poslednímu dni v roce, tj. k 31. 12. 
Pan Beran zjistí informaci jak postupovat při změně majitele (nájemce) v průběhu roku 
a zjistí správnost provedených odečtů ve spolupráci s firmou Therm. 



 

6. Informace o provozu a správě domu 

- probíhá oprava a rekonstrukce sklepních dveří; 
- kontroly a seřizování oken proběhnou v březnu 2019 (po dohodě s firmou Vávra). 

Přesné termíny budou vyvěšeny v informačních skříňkách; 
- v průběhu března 2019 bude probíhat kontrola odvětrávání kuchyňských skříní 

na potraviny. Důvodem jsou časté dotazy družstevníků, zda je možné 
při rekonstrukci kuchyně tuto vzduchotechniku odstranit, či nikoliv. 

 
  
 

V Praze dne:  12. 2. 2019  

Zhotovitel zápisu:  J. Dziak 

 


