
Zápis č. 012015 ze schůze představenstva ze dne 12.1.2015 

Přítomni: 

Představenstvo – pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, omluven p. Tesař 
Kontrolní komise – p. Peroutka, pí. Siváková, pí. Šebestová 
 
Řízením jednání byl pověřen p. Kovářík 
 
1.bod – kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová) 
 
- proplacení el. rozvaděčů: žadatelé, kteří žádají o proplacení a nejsou na seznamu (doložili, že si el. 
rozvaděč vyměnili před akcí BD) dořeší p. Mašek (zástupce dodavatele)  a správce BD do konce února 
tak, aby mohlo být proplacení zahrnuto do vyúčtování služeb za rok 2014, 
- oprava střechy probíhá dle harmonogramu, pravidelné kontrolní dny 
 
2.bod - výběrové řízení na revitalizaci společných prostor  
 
- přítomni zástupci firem GLOB PRODUCTION,  p. Procházka, SOVA p. Jílský, REIN p. Nosek, MALREKO 
p. Kerbl, tedy zástupci firem, které postoupily do 2. kola VŘ 
- po zevrubném posouzení nabídek představenstvo rozhodlo, že SOD podepíše s firmou REIN. Firmě 
REIN bude uloženo, aby informovala vhodným způsobem členy BD, SV a nájemce o postupu prací a 
kontaktu na zodpovědnou osobu – zodpovídá p. Kovářík 
- členy BD, SV a nájemce tímto představenstvo žádá o trpělivost a zvýšenou opatrnost vzhledem 
k tomu, že v objektu budou současně probíhat dvě velké investiční akce (oprava střechy a revitalizace 
vnitřních prostor) 
 
3.bod -  informace o zápisu pozemku do KN a pokračujících převodech bytů do OV (p.Holý) 
- pozemky ve vlastnictví BD jsou již zapsány v KN, u jednotlivých vlastníků chybí zápis u dvou – 
v dohledné době budou zapsány i u nich 
- 4. vlna převodů do OV -  jsou již podány návrhy na vklady do KN, realizace příští týden 
 
4.bod různé 
- o uvolněný družstevní byt 521/2 neprojevil nikdo zájem ve VŘ, byl nabídnut volně, tedy veřejně 
- uvolněný byt 526/30 ve výběrovém řízení vyhrál pan Bezděk. Po splnění podmínek byl přijat za 
člena BD, podepsána Smlouva o úhradě a dalším postupu, připravena smlouva nájemní po složení 
celé částky do advokátní úschovy 
- žádost o povolení adresy sídla neziskové organizace – schváleno 
- žádost o proplacení škodné události zatečením ze střechy – žadatel doloží fotodokumentaci, je v 
řešení 
 
 
Zápis vyhotovila: Pavlína Dvořáková 
 
 


