
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 092017 ze dne 11. 9. 2017; 
 
Schůzi řídil: P. Holý; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluvena pí. Dvořáková; 
Hosté: členové kontrolní komise; p. Řehoř; 
 

 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Sondy pod venkovními schodišti byly objednány a provedeny – předání posudku a 
ústní doplnění  osobně p. Řehoř (autor posudku) – viz následující bod programu; 

 Konzultace dalších rekonstrukcích – spol. INNOVA GROUP => komunikace pokračuje, 
stále čekáme na vypracovanou zprávu-STUDII, předpokládané setkání 16. 10. 2017; 

 Oprava dlažby na vybraných schodištích => je hotovo; 
 Oprava výtahových nástaveb na střeše => smlouva by odsouhlasena (elektronicky), 

práce už započaly; 
 Projekt vlastní kotelny  - v současné době se stále čeká na dopracování základního 

projektu a energetického auditu; 
 Projekt přefinancování – rovněž trvá; 
 

2. Návštěva pana ing. Řehoře (pí Krčmářová): 
 Pan ing. Řehoř byl pozván jakožto autor revizní zprávy o technickém stavu venkovních 

přístupových schodišť; spolu s p. Řehořem byl rovněž pozván i pan. Ing. Folk, ten se 
však omluvil (vlastní schůze předst.); 

 Pan ing. Řehoř předal představenstvu danou zprávu (vč. el. podoby); zároveň 
představenstvu sdělil vybrané informace v ní obsažené;  

 Závěr zprávy označil současný stav jako hraniční (zejména vnitřní ocelové prvky) a 
doporučil provést v dohledné době kompletní rekonstrukci; 

 Následovala diskuze ohledně rozsahu a podoby doporučené rekonstrukce 
(diskutovány jednotlivé možnosti); 

 Představenstvo odsouhlasilo pověření p. ing. Řehoře vypracováním projektu 
rekonstrukce (vč. zadávací dokumentace pro výběrové řízení) – předložení do 31. 12. 
2017 

 Na závěr proběhla diskuze ohledně vybudování kontejnerových stání => p. ing. Řehoř 
vyhotoví studii, jež bude součástí komunikace s příslušnými subjekty a autoritami 
(STK atd.), rovněž do konce roku; 

 
3. Projednání návrhu smlouvy se spol. CETIN (p. Kovářík): 

 Doručena nabídka na instalaci základní stanice pro komunikační sítě na střeše 
bytového domu; nabízené roční nájemné: 80 TCZK; 

 Nabídka ze strany představenstva schválena (nájemné bude placeno od října 
2017); 

 
 
 
 



 
 

 
4. Výměna měřidel v jednotlivých bytech – spol. THERM (p. Kovářík): 

 Zaslaná nabídka: 1 103 ,- Kč/BJ; 
 Proběhne výměna obou vodoměrů, vč. měřidel na všech topeních; poté bude 

nadále prováděn odečet dálkově, bez nutnosti zpřístupnění bytů 
 Nabídka schválena – termíny výměny budou domluveny následně s ohledem na 

efektivní výměnu; 
 

 
5. Různé: 

 Informace o další vlně převodů bytů do OV a mimořádné splátce úvěru - JH 
 Poškození fasády firmou Termonta (během září – urgence opravy); ZK 
 Žádost p. Háčka o pronájem bývalé strojovny a zřízení klimatizační jednotky – ZK, PD 

– zatím bez rozhodnutí. Je třeba zjistit možnosti změny užívání atd. 
 SBDSM – projednáno pravidelné měsíční zasílání přehledu dlužníků s pí ředitelkou - 

MK 
 Info, žádosti atd. z návštěvních dnů – P. D. 
 Žádost pana Kaly o možnosti umístění sídle společnosti v bytovém domě Cafourkova 

– vzhledem k tomu, že se jedná o OSVČ-FO, sděleno, jak má dále postupovat; 
 Cenový návrh na opravu oken, resp. zatékání kolem oken; 
 Informace ke změně právního zastoupení BD/SVJ – vysloven souhlas; 
 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


