
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 062018 ze dne 11. 6. 2018; 
 
Schůzi řídil: P. Holý; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – kompletní; 
Hosté: členové kontrolní komise; p. Beran – náhradník PBD 
 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Rekonstrukce vnějších schodišť => představenstvo obdrželo konečně projektovou 
dokumentaci – bude nastudována, každopádně úkol přechází na budoucí 
představenstvo; 

 Střešní nástavby – změna užívání => stále trvá, rovněž úkol přechází na budoucí 
představenstvo,  

 Výstavba kontejnerových stání – stále se čeká na projektovou dokumentaci (nutný 
podklad pro žádost na majitele komunikace); 

2. Informace k projektu vlastní kotelny a o jednání s Pražkou teplárenskou (p. Tesař): 
 V současnosti se dokončuje příprava pokladů pro žádost o stavební povolení – 

podklady de-facto kompletní (resp. stále chybí vyjádření Pražské teplárenské – lhůta  
uběhla do 31. 5. 2018); žádost bude podána bez tohoto vyjádření; 

 Nabídka Pražské teplárenské – představenstvo bylo seznámeno s nabídkou Pražské 
teplárenské => při další spolupráce nabídka úspor až 20% nákladů na vytápění a ohřev 
TV, s ohledem na současný projekt vlastní kotelny (předpokládané náklady 50%) je 
prozatím stanovisko představenstva k dané nabídce negativní; 

 Informace o jednání se spol. Prométheus – resp. upřesnění nabídky: spol. 
Prométheus by se v budoucnu nestala dodavatelem plynu, ale přímo dodavatelem 
energie a obsluhovatelem kotelny (byla by poskytnuta do nájmu) => přičemž by byla 
zaručena přepokládaná úspora (až 50%), diskuze ohledně délky spolupráce (současný 
návrh smlouvy je na 5 let) => ze strany představenstva daná spolupráce odsouhlasena 
ale prozatím na 2 roky (zkušební období); 

3. Finální kontrola připravenosti na nadcházející členskou schůzi (volební) a shromáždění 
vlastníků (pí. Krčmářová): 
 Diskuze ohledně doručení žádosti na jednotlivé kandidátky (resp. ohledně splnění 

požadovaného termínu); 
 Příprava zajištění prezence, skrutátorů, ověřovatelů zápisů; 
 Příprava  sestavení volení komise; 
 Jmenování řídícího schůze (navržen p. Kovářík), jmenování zhotovitele zápisu 

(navržen. P. Tesař); 
4. Různé: 

 Podněty/stížnosti z návštěvních dnů; 
 Různé; 

 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 



 


