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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 082018 ze dne 13. 8. 2018; 
 
Schůzi řídí: Z. Kovářík; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – kompletní; 
Hosté: členové kontrolní komise, pan Kliment; 
 

 
1. Stav projektu plynové kotelny a plynovodní přípojky (Z. Kovářík, M. Tesař): 

 Na schůzi představenstva přizváni pánové Kliment (projektant) a Šimek (zástupce 
spol. Prométheus), dostavil se pouze pan Kliment; 

 Diskutována potřeba reálných termínů pro plnění dílčích úkolů projektu – nyní nutné 
dokončení projektu plynové přípojky - kvůli této absenci nebylo doposud vydáno 
schválení výstavby vlastní kotelny ze strany stavebního úřadu; 

 Jelikož nebyl přítomen klíčový host – spol. Prométheus zajišťuje pro BD projekt 
plynové přípojky - nelze v této věci přijmout klíčová rozhodnutí; 

 Bylo odsouhlaseno, že tato schůzka s oběma zástupci se bude opakovat v příštím 
nejbližším termínu; 
 

2. Projednání smlouvy o dodávkách tepla a provozu kotelny (p. Tesař, p. Kovářík): 

 Diskuze ohledně smlouvy a jednotlivých bodů; 

 Kalkulace úspor - odpovídají předpokladu 40-50%; 

 Dobré připomínky a dotazy – v zásadě smlouva shledána jako akceptovatelná; 

 Bohužel nepřítomnost pana Šimka zabránila v detailnějším projednání – pozvání bude 
zopakováno (viz předchozí bod); 
 

3. Kontrola úkolů z minula (p. Kovářík): 

 Zapsání změn v obsazení představenstva – proběhlo OK; 

 Revize výtahu ve vchodě 523 - stále v řešení; 

 Výměna dlažby WC v kanceláři BD - je zadána; 

 Oprava fasády – trvá; 

 Oprava dveří – je zadána; 
 

4. Informace o rekonstrukci venkovních schodišť (p. Kovářík): 

 Výzva od pana Řehoře – je připravena pro dodavatele (zadání pro výběrové řízení); 

 Dojednáno, že se bude rekonstruovat vše najednou; 

 Zvážení/diskuze provedení rampy pro bezbariérový přístup; 

 Otevřena otázka zbudování zastřešení – diskuze ohledně zhotovení; shoda, že bude 
řešeno samostatně po provedení rekonstrukce schodišť; 
 

5. Informace o správě domu (p. Dziak); 

 Schváleno objednání velkoobjemového kontejneru pro potřeby nájemníků – 
pravděpodobně na měsíc říjen (bude vyvěšeno); 

 Stížnost na zápach v 524 – bude vyhotovena žádost o vyjádření a doručena příslušné 
jednotce; 
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 Sjednocení sklepních dveří a jejich celková rekonstrukce – bude poptán zámečník; 
 

6. Různé: 

 Stížnost – žádost o vydání kamerového záznamu žadateli z řad nájemníků bytového 
domu - představenstvo danou žádost zamítlo s tím, že je dle zákona oprávněno 
jakékoli záznamy vydávat pouze příslušným orgánům – Policie ČR apod.; 

 Operativní opatření –bude veden provozní deník BD (na úrovni správců bytového 
dmu); 

 Různé; 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


