
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 022017 ze dne 13. 2. 2017; 
 
Schůzi řídil: Z. Kovářík 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – všichni přítomni; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Kontrola pláště a zábradlí na balkóně – kvůli mrazů byl odložen původní termín 
dokončení => stále probíhá; 

 Rekonstrukce UPS (nouzové napájení evakuačního výtahu) ve vchodě 523 => 
objednávka baterií stále trvá; 

 Reklamace dveří ve společných prostorách – reklamace dodána zhotoviteli 
(představenstvo nyní čeká na reakci); 

 Objednávka rohoží – jsou na cestě, nové úklidové vozíky jsou předány, dodané 
vysavače na výtahové drážky fungují dle očekávání; 

 Úpravy 523 => práce pokračují, schválen další harmonogram (bude vyvěšen), nová 
madla – budou objednána u p. Bezděka (viz poslední výměna v ostatních vchodech); 
 

2. Seřízení topné soustavy (p. Tesař):  
 Doposud se čeká na vyhotovení kompletního projektu (zdržení na straně p. Klimenta 

zapříčiněno rozsáhlostí bytového domu); 
 Dle dohody bude následně poptána spol. na dané seřízení (vč. stávajících 

dodavatelů); 
 

3. Kontejnerová stání – zbudování (p. Kovářík): 
 Omluva p. Roláka, že se nedostavil na toto představenstvo s bližší nabídkou; 
 Doposud představenstvo obdrželo plány se základním technickým schématem; 
 P. Rolák bude přizván na další schůzi představenstva (13. 3. 2017); 

 
4. Výměna zpětných klapek – přívod vody do bytového domu (p. Kovářík); 

 Družstvo a SV obdrželo v předepsaném termínu dvě nabídky; 
 Proběhlo srovnání jednotlivých nabídek (vč. všech položek apod.) 
 Na základě cenového rozdílu vybrána spol. DOTON s.r.o.; 
 Bude oslovena p. Kováříkem; 
 

5. Projednání nabídky na umytí fasády bytového domu (pí. Krčmářová): 
 Nabídka ze spol. UMEJEMTO s.r.o. 
 Představenstvo se shodlo, že počká na konečné závěry současné revize (kontrola 

zábradlí a fasády) => následně danou nabídku zváží; 
 

6. Výsledek ankety na výměnu uzávěrů vody (pí. Dvořáková): 
 Vrátilo se 202 lístků (z celkového počtu rozdaných 323); 
 112 z nich hodnotilo stav uzávěrů jako vyhovující, 90 naopak jako nevyhovující; 
 Následně představenstvo rozhodlo o poptání výměny u stávajících dodavatelů => na 

základě jednotlivých nabídek bude vybrán konečný zhotovitel; 



 
 
7. Různé: 

 Návštěvní dny – žádosti, podněty, stížnosti; 
 Opětovná stížnost na hluk v bytě 524/11 v nočních hodinách => na příští 

představenstvo budou přizvány obě strany; 
 Porušování DŘ a stanov členy BD i vlastníky při opravách v bytech – hlučné práce o 

víkendech i v nočních hodinách; 
 Exekuce na družstevní podíl člena BD; 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


