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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 112017 ze dne 13. 11. 2017; 
 
Schůzi řídí: p. Krčmářová; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Přítomni: 
Představenstvo – všichni; 
Hosté: členové kontrolní komise; p. Kliment; p. Klásek; 
 

 
1. Návštěva p. Klimenta – projekt vlastní kotelny (p. Tesař): 

Základní předprojektová dokumentace (změna užívání stavby) a energetický audit byly 
dokončené a předané představenstvu;  
Autor p. Kliment představil základní parametry řešení (umístění kotelny, počet kotlů, 
vedení komínů) => dotazy vč. diskuze (přípojka, atd.); 
Zároveň byl představen další doporučený postup => tedy předání žádosti na příslušné 
autority (p. Kliment si vyžádal nutné náležitosti: především plnou moc, souhlas 
shromáždění vlastníků apod.) => představenstvo odsouhlasilo zmocnění pana Klimenta 
ohledně zastupování BD při jednání s příslušnými autoritami (MČ, magistrát); 
 

2. Návštěva p. Kláska (zastupitel společnosti Prométheus – zastupitel spol. Pražská 
plynárenská a.s. pro realizaci plynových přípojek, dodávek plynu atd.); 
Opakované představení možných variant a rozsahu spolupráce – rovněž ze strany 
představenstva přiblížena současná situace/stav (stále přítomen p. Kliment, diskuze i na 
jeho úrovni); 
Prozatím nejpravděpodobnější podpora spol. Prométheus při budování plynové přípojky 
(bude jedna z nejsložitějších etap); 
Samozřejmě shoda, že nyní vše záleží na postoji příslušných autorit (časovost atd.); 
I nadále přislíbena další komunikace s oběma zúčastněnými (vč. přípravy potřebných 
podkladů); 

 
3. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 
 Úprava střešních nástaveb pro jiné užívání => nyní čekáme na vyjádření p. 

Zákoutského (možnost změny užívání), zároveň otevřena otázka rozdělení daných 
prostor (návrh řešení ze strany p. Berana); 

 Nabídka na pronájem uvolněného sklepního prostoru (vchod č. 523); 
 Povolení zřízení klimatizační jednotky (p. Háček) => odsouhlaseno jeho povolení 

(připraví se nájemní smlouva); 
 Výměna uzávěrů vody => téměř dokončeno, zbylé po dohodě; 
 Oprava poškození fasády => stále v jednání, bude řešeno na vlastní náklady a 

následně bude proplaceno ze strany viníka; 
 Oprava vadné elektroinstalace v příslušné bytové jednotce ve vchodu 521 => na 

základě vypočtených celkových nákladů (nad 5 tis. Kč) bude provedeno  BD a 
následně rozúčtováno do měsíčních nájmů dané jednotky; 
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 Zasílání přehledu dlužníků => zlepšilo se (frekvence a včasnost); schůzka s novou paní 
právní zástupkyní; pokud dlužníci nebudou reagovat, či do náhradní lhůty dluh 
neuhradí, budeme postupovat soudní cestou 

 
4. Projekt změny bankovního ústavu při refinancování k 31. 12. 2018 (p. Tesař): 

 Představenstvo bylo informováno o pokračování jednání se společností Raiffeisen 
STAVEBNÍ SPOŘITELNA (banka); 

 V současnosti dodávány poslední vyžádané podklady nutné pro schválení úvěru; 
 Rovněž diskutován návrh ze strany banky na odklad získání souhlasu se zástavou BJ o 

1 rok – zdůvodněno – jasnou situací ohledně převodů bytů do OV; zároveň bude vše 
lépe komunikováno na nájemníky při nadcházející členské schůzi (rovněž tam bude 
nutný souhlas členské schůze) => představenstvo s daným vývojem seznámeno, 
žádost o hlasování o přijetí tohoto návrhu => jednohlasný souhlas všemi přítomnými 
členy představenstva; představenstvo jednoznačně doporučí refinancování členům 
BD 

 Zároveň ze strany banky požádáno o odsouhlasení přijetí nového úvěru ze strany 
samotného představenstva:   
=> Podán návrh na hlasování o přijetí nového financování (refinancování) původního 
privatizačního úvěru v tomto změní: představenstvo BD souhlasí  s úvěrem od 

Raiffeisen stavební spořitelny a.s. za účelem refinancování stávajícího úvěru 
poskytnutého na financování koupě nemovitostí Sberbank CZ, a.s. včetně 

parametrů nově požadovaného úvěru - úvěr ve výši 51.600.000,- Kč, úroková 

sazba 1,49 % p.a. fix do splatnosti a zajištění úvěru krátkodobě bianco směnkou a 
následně zástavním právem 1. v. pořadí k nemovitostem vč. vinkulace pojistného 

plnění. V nejbližším termínu členské schůze předloží výše uvedený návrh vč. daných 
parametrů úvěru (výše, úroková sazba, atd.) k finálnímu schválení členskou schůzí BD. Poté 

bude předložen zápis z této členské schůze BD, včetně prezenční listiny a plných mocí, jež je 
uvedeno jako podmínka čerpání úvěru (viz výše).  
=> Ze strany představenstva jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy; 

 
5. Různé: 

 Stížnosti; Opakovaná stížnost paní Maršnerové na hluk pří dlouhotrvající rekonstrukci 
sousední bytové jednotky => ze strany představenstva znovu zdůrazněno, že je třeba 
dodržovat  domovní řád; 

  
 Podněty s úředních návštěv; 
 Různé; 

 
 

Zápis vyhotovil :                                                                                Schůzi vedla :         

Martin Tesař                                                                                     Marcela Krčmářová 

 

………………………………………………………….                                      …………………………………………………. 


