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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 032018 ze dne 12. 3. 2018; 

 
 
Schůzi řídila: paní Dvořáková; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – přítomni všichni + náhradník p. Beran; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 

 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Kontejnerová stání – stále trvá (příprava projektu); znovu zaurgujeme 
 Rekonstrukce venkovních vstupních schodišť – stále probíhá příprava projektu; 

urgence 
 Plynová přípojka (spol. Prometheus) => osloven vedoucí příslušné projekce (otevřena 

komunikace); odsouhlasena cenová nabídka; 
 Projekt plynové kotelny => v současnosti představenstvo obdrželo všechna povolení 

k první fázi schvalování (od příslušných autorit), nyní příprava žádosti o stavební povolení, 
probíhá komunikace se projektantem p. Klimentem; 

 
2. Projednání konečného znění smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy kupní s Pražskou 

plynárenskou Distribucí a.s. (p. Kovářík): 
 Návrh smlouvy byl  členům představenstva rozeslán mailem – všichni se seznámili; 
 Diskuze a následné odsouhlasení ze strany představenstva; 
 Za SV pověřeni k podpisu p. Kovářík a p. Tesař; 

 
 

3. Projednání návrhu Budoucí smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie se spol. 
Prométheus (pí. Krčmářová): 
 Představenstvo obdrželo návrh smlouvy; 
 Diskuze nad některými body – zejména pronájem budoucí kotelny externími uživateli 

apod. => představenstvo s těmito a některými dalšími nesouhlasí; 
 Tento nesouhlas bude sdělen zástupcům spol. Prométheus, zároveň odsouhlaseno 

pozvání zástupců spol. Prométheus na příští zasedání představenstva; 
 

4. Informace o další vlně pravidelných převodů BJ do OV (p. Holý): 
 Představenstvo informováno o současném převodu; 
 V této vlně doplatili dva členové, žádost o převod do OV: 3 (BD po tomto převodu 

bude mít 52,03% vlastnického práva k nem.); 
 Obdržena informace o scelení pozemků pod bytovým domem (v majetku SVJ); 
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5. Různé: 

 Identifikace elektroměrů; 
 Podněty/stížnosti z návštěvních dnů; 
 Opakovaná stížnost manželů Novákových na p. Novotného (právní zástupkyně na 

základě toho vypracovala odpověď, zároveň rozeslána zpráva a výzva na okolní 
sousedy k potvrzení opakovaného porušování DŘ a Stanov); 

 Fi Schindler – dotazování na skutečnou fakturaci ohledně údržby výtahů (co 
konkrétně SVJ platí v měsíčních paušálech – vyžádána kniha oprav a servisu); 

 Různé; 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


