
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 032017 ze dne 13. 3. 2017; 
 
Schůzi řídil: J. Holý 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – všichni přítomni; 
Hosté: členové kontrolní komise; pan a paní Novákovi, p. Kliment; 
 
1. Návštěva nájemníků Novákových a Novotných (pí. Krčmářová): 

 Na základě opakovaných stížností na domácnost Novotných (noční hluk, naschvály 
apod.) představenstvo rozhodlo o pozvání obou sporných stran; 

 Dostavili se pouze manželé Novákovi (pan Novotný  se nedostavil, ani neomluvil); 
 Představenstvo i manželé Novákovi si navzájem sdělili své názory na danou 

problematiku; 
 Při dlouhé diskusi byly projednány možné další kroky, jež mohou být podniknuty 

(opakovaná žaloba, podnět u přestupkové komise apod.) 
 

2. Návštěva pana Klimenta (p. Tesař):  
 Pan Kliment předal představenstvu vyhotovený projekt seřízení topné soustavy 

bytového domu; 
 Představenstvo bylo seznámeno s důležitými parametry a závěry; 
 Diskuze o dalších možných krocích a jejich pořadí (seřízení druhotných ventilů, 

výměna topných těles apod.); 
 Dále představenstvo seznámeno s pokračujícím projektem vlastní kotelny; 
 Nutnost vypracování tzv. energetického auditu => bude poptáno u dodavatele 

stávajícího projektu p. Klimenta; 
 

3. Kontejnerová stání – zbudování (p. Kovářík): 
 Opětovná omluva p. Roláka, že se nedostavil na schůzi představenstva; 
 Doposud představenstvo obdrželo plány se základním technickým schématem; 
 Byly obdrženy další nabídky – zjišťují se technické možnosti; 

 
 

4. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 
 Rekonstrukce UPS (nouzové napájení evakuačního výtahu) ve vchodě 523 => 

objednávka baterií proběhla; 
 Výměna zpětných klapek – nyní probíhá; 
 Výměna vadných uzávěrů v jednotlivých bytech => bude vypracován přesný seznam 

bytů – bude součást poptávky u stávajících dodavatelů; 
 Reklamace dveří ve společných prostorách – reklamace dodána zhotoviteli, stále se 

čeká na reakci zhotovitele, představenstvo nyní osloví znalce a mezitím počká 
opověď; 
 

5. Projednání posudku na stav pláště domu a zábradlí (p. Kovářík + pí. Krčmářová); 
 Představenstvo obdrželo podrobnou zprávu; 
 Stav izolace domu byl označen jako stav bez zásadních závad => drobné nedostatky 

(sušáky umístěné ve fasádě, úchyty na prádlo, nedokonalé osazení oken); 



 Stav fasády bude konzultován se stavebním dozorem, jež se účastnil opravy střechy 
(možné vlivy nové střechy atd.); 

 Stav lodžií – nebyl označen jako havarijní, ovšem v dl. horizontu byla doporučena 
celková rekonstrukce (zejména zábradlí, dlažba); v tomto ohledu není možné provést 
zasklení lodžií, pokud nebude řešeno komplexně  

 Do příští schůze představenstva proběhne oslovení potenciálních dodavatelů (p. 
Tesař); 

 
6. Informace o další vlně převodu bytů do OV (p. Holý): 

 Mimořádná splátka k 31. 3. 2017: cca 1,8 mio; 
 Zúčastnilo se celkem 8 bytů – z toho 7 doplatilo celkem; 

 
7. Různé: 

 Návštěvní dny – žádosti, podněty, stížnosti; 

 Příprava ČL BD a Shromáždění vlastníků => termín 17. 5. 2017 (od 18:00) – KD Krakov; 
 Otevřena otázka nových náhradníků; 
 Projednán stav dlužníků; 

 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


