
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 122016 ze dne 12. 12. 2016; 
 
Schůzi řídila: pí. Dvořáková; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – přítomni všichni; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Posudek na stav balkónů (resp. stav ocelových zábradlí) a pláště domu – byla dána 
objednávka, bude probíhat v lednu (pohledovou metodou + 3 sondy); - zodpovídá p. 
Krčmářová 

 Výstavba kontejnerových stání – proběhla návštěva ze strany potenciálního 
zhotovitele, jež konstatoval, že objednané stání nelze zhotovit (důvodem je specifický 
povrh vozovky, zároveň konstatováno, že nelze zbudovat oboustranné otevírání); 
představenstvo rozhodlo o pokračování výběrového řízení tak, aby byl uspokojen náš 
požadavek; - tento úkol tedy trvá – průzkum trhu pí Dvořáková, zodpovídá p. Kovářík 

 Úprava společných prostor ve vchodu 523 => bude zahájeno po Novém roce; - 
zodpovídá p. Kovářík 

 Ladění topného systému – byly provedeny návštěvy bytových jednotek ze strany 
přizvaného projektanta v doprovodu paní Šebestové; vzhledem k časové náročnosti 
dohodnuto posunutí konečného termínu na 31. 1. 2017; energetický projektant p. 
Kliment bude přizván na dalších schůzi představenstva v lednu; - zodpovídá p. Tesař 
 

2. Výměna uzávěrů vody v bytových jednotkách (p. Kovářík); 
 Vzhledem k současnému velmi problematickému stavu uzávěrů v některých bytech 

představenstvo reaguje na nabídku na výměnu těchto uzávěrů; 
 Představenstvo se dohodlo, že bude proveden průzkum ve formě ankety – a případná 

výměna by proběhala právě jen ve vybraných bytech, kde jsou uzávěry nefunkční 
nebo je s nimi problém – anketu připraví pí Dvořáková, poté bude všem vložena do 
pošt. schránek a do vývěsek a na web; 

 
3. Technický stav UPS v 523 (záložní zdroje energie pro výtah v případě požáru) – p. Kovářík; 

 Proběhla prohlídka daného zařízení; 
 Zjištěn havarijní stav, zároveň obdržena nabídka na výměnu; 
 Představenstvo zvažuje odstavení daného zařízení => budou dotázány příslušné 

orgány – zda lze odejmout označení evakuační výtah; 
 Hlavním důvodem jsou vysoké náklady na údržbu; 
 Pokud to nebude možné, musíme objednat výměnu baterií – zajistí p. Kovářík 

 
4. Cenová nabídka na protipožární dveře v průchozích chodbách v 523 – p. Krčmářová, p. 

Kovářík 
 Ze strany dodavatele nabídka na výměnu protipožárních dveří v 523; 
 Nabídka a její výhodnost diskutována; 
 Konstatování, že u  dveří ve vestibulech  se stále vylamují panty – na vině jsou zřejmě 

křivé zárubně nebo špatně osazené panty či nedodržená technologie výroby; 



 Rozhodnuto o přivolání znalce, aby posoudil a určil pochybení, pokud dodavatel bude 
reagovat negativně na připravovanou reklamaci (dodavatel se brání, že nájemníci 
nerespektovali nařízení při instalaci a způsobili nepřesnosti – betonáž zárubní); zatím 
nebudeme reflektovat na nabídku dodání protipožárních dveří do 523 – do doby, než 
bude vyřešen tento problém, počkáme tedy na reakci dodavatele na reklamaci – 
zajistí p. Krčmářová a p. Kovářík 

 
5. Různé: 

 Informace z návštěvních dnů; 
 Žádost o pronájem nebyt. prostoru – v současné době nedisponujeme volným NP 
 Byla ukončena spolupráce s JUDr. Šímovou na její žádost (odchází do důchodu) 
 Žádost o vrácení ZČV při ukončení členství v BD (1x oprávněná-vráceno, 1x 

neoprávněna a žadatel vyrozuměn) 
 Blíží se konec životnosti měřičů médií (teplo, voda) – konec roku 2017. 

Představenstvo preferuje výměnu IRTN s dálkovým odečtem (bude předloženo ke 
schválení ČS a Shromáždění vlastníků) 

 Schváleny termíny jednání představenstva v roce 2017 (16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 
15.5., 12.6., 17.7., 14.8., 11.9., 16.10, 13.11, 11.12.) – budou zveřejněny ve vývěskách 
a na webu 
 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


