
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 072016 ze dne 11. 7. 2016; 
 
Schůzi řídí: P. Dvořáková 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluven p. Kovářík; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 
1. Návštěva zástupce společnosti Draemnia Invest s.r.o. (p. Kučera); 

 Představení nabídky na vnitřní čištění topné soustavy (Finex Technology); 

 Představení firmy a použité technologie; 

 Dohoda: ze strany firmy dojde k chemickému rozboru vytápěcího média (nezávislá 
laboratoř), ze strany představenstva dojde ke kontaktování předložených 
referenčních subjektů; zároveň dojde k přehodnocení cenové nabídky ze strany 
případného dodavatele – o možné slevě bude informována p. Krčmářová; 
 

2. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Reklamace dveří ve společných prostorách – v některých případech došlo k nápravě, 
ovšem ne všude (navíc některé opravy neproběhly tak jak měly), stále probíhá 
komunikace s panem Letovancem; 

 Zadání posudku na hodnocení statiky celkového stavu vstupních schodišť => stále 
trvá (p. Kovářík); 

 Stížnosti na hluk ve vchodě 522 ze dne 9. 6. 2016 při montáži ocelových prahů => 
bude řešeno (zejména způsob postihu atd.) – p. Krčmářová; 

 Nedodělky ve vnitřních prostorách (chybějící pásky atd.) => bude řešeno interně 
vlastními silami (p. Šebesta, p. Dziak); 

 Zpětná kontrola účetních dokumentů z r. 2015 ze strany KK => VŠE V POŘÁDKU (bez 
nálezu); 
 

3. Řešení stížnosti na parkování před popelnicovými stáními (p. Krčmářová):  

 Dne 7. 7. 2016 došlo k zablokování popelnicového stání zaparkovaným vozem 
vlastněným nájemníkem BD takovým způsobem, že popeláři nemohli řádně vyvést 
odpadní kontejnery; 

 Ač byl daný nájemník opakovaně slušně žádán o přeparkování (vč. osobní návštěvy), 
daný vůz přeparkován během ranních hodin nebyl (dokonce ani v průběhu celého 
dne); 

 Diskuze nad otázkami možného řešení; 

 Jako klíčová je označena možnost odtahování vozů (dostatečná motivace pro 
lhostejné řidiče); 

 Bude podán podnět na magistrát (vlastník komunikace) ohledně možnosti 
namalování žlutých pruhů; 

 

4. Projekt změny topného systému v bytovém domě Cafourkova (všichni zúčastnění) 

 Diskuze nad možnostmi BD (finanční, technické, časové); 



 Hlavním motivem by měla být úspora nákladů na vytápění a ohřev TV, dále stabilizace 
a lepší údržba topného systému; 

 Pokud to bude možné, budou vypracována různé možnosti řešení náhradního 
(samostatného) vytápění a ohřevu TV v bytovém domě Cafourkova; 

 Návrh na oslovení stávajícího dodavatele – možnost slevy apod.; 

 Dohoda, že bude přizván nezávislý energetický poradce (zařídí p. Tesař); 
 

 
5. Různé: 

 Doručena pochvala na současný úklid v bytovém domě; 

 Projednání možnosti čerpání dotace Zelená úsporám – v rámci uskutečněné 
rekonstrukce střechy (termín podání žádosti do 10/2016); 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


