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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 052018 ze dne 14. 5. 2018; 
 
Schůzi řídil: Pan Kovářík; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – přítomni všichni; 
Hosté: náhradník PBD p. Beran, členové kontrolní komise (omluvena paní Siváková); 
 

 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Kontejnerová stání/střešní nástavby/rekonstrukce vstupních schodišť – stále trvá 
příprava projektu (smluvní projektant dlouhodobě nemocný); 

 Dlužníci => schůzka paní Sivákové s naší právní zástupkyní – řešení problému 
s dlužníky v nebytových prostorech, předložen další návrh na vymáhání (naplánována 
schůzka s SBDSM na 21. 5. 2018); 

 Excesy člena BD 524/b.11 => po poslední výstraze prozatím bez dalších oznámení; 
 Oprava poškozené fasády –  trvá. 
 

2. Info k projektu plynové kotelny + jednání s Pražskou teplárenskou (p. Tesař): 
 V uplynulých dnech představenstvo osloveno ze strany spol. Pražská Teplárenská – 

žádost o schůzku => představenstvo zmocnilo k tomuto p. Kováříka a p. Tesař => 
odpoví na dané pozvání; 

 Zároveň bude kontaktována společnost Prométheus (p. Tesař) => finální podpisy 
smlouvy o plynové přípojce + diskuze ohledně uzavření smlouvy o odběru média a 
provozu kotelny (viz schůzka s panem Šimkem na poslední schůzi představenstva); 

 Současná příprava žádosti o stavební povolení (pan Kliment) => stále čekáme na 
smlouvu u vybudování plynové přípojky (viz předchozí odstavec) a souhlas finálního 
vlastníka (nyní se dokument připravuje) => budou dodány zbývající dokumenty, aby 
žádost byla postoupena k finálnímu zpracování; 

 
3. Účetní doklady za r. 2017  (pí. Krčmářová): 

 Proběhla kontrola ze strany kontrolní komise; doplněny všechny smlouvy a chybějící 
podpisy, nyní vše v pořádku 

 Diskuze ohledně některých výdajů – zda jsou skutečně efektivní (nejrůznější externí 
služby); po diskuzi konstatováno, že ano, neboť vždy vybíráme tak, aby služba byla 
kvalitní a odměna adekvátní. Po ukončení roku bude vyhodnocena služba vymáhání 
dluhů 
 

4. Schválení pozvánek na členskou schůzi BD a Shromáždění SV (pí. Krčmářová): 
 Navrženy mírné korekce  – následně pozvánky schváleny; 
 Tiskem a distribucí pozvánek pověřena pí Dvořáková, na webu uveřejní p. Tesař  
 Od 28. 5. 2018 budou v kanceláři dostupné podklady k některým bodům programů 
 Bude zveřejněna výzva ke kandidatuře do PBD a KK (v souvislosti s koncem volebního 

období a následné volby nových orgánů BD na příštích 5 let) 
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5. GDPR – info ze školení (pí. Dvořáková, p. Beran, p. Kovářík): 
 Vybraní členové představenstva a náhradník PBD se zúčastnili školení k dané 

problematice pořádané MČ; 
 Představeny prezentace a různé podněty z přednášky 
 Bude i nadále sledováno; 
 V souladu s GDPR budou zveřejněny informace ve vývěskách a na webu 

 
 

6. Různé: 
 Podněty/stížnosti z návštěvních dnů; 
 Čipy – jejich počet a evidence (viz zpráva KK); 
 Různé. 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


