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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 012018 ze dne 15. 1. 2018; 
 
Schůzi řídí: P. Holý; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluvena pí. Krčmářová; 
Hosté: členové kontrolní komise (omluven předseda pan Peroutka); 
 

 
1. Kontrola úkolů (p. Holý): 

 Střešní nástavby => již opravené; v současnosti stále p. Zákoutský zjišťuje možnost 
změny užívání (viz v minulosti projednávané využití jako další skladovací prostory pro 
nájemníky); 

 Poškození fasády externí firmou – bude opraveno do 14 dnů vlastními silami – p. 
Dziak, následně proběhne vyfakturování dané společnosti; 

 Prometheus – příprava smluv ohledně vybudování plynové přípojky – v současnosti 
schvalování u společnosti); 

 Výstraha panu Novotnému (opětovné rušení nočního klidu) – byla odeslána 
(zpracovala paní JUDr. Ondřejová – smluvní partner BD); 

 Vybudování plynové přípojky, projekt kotelny – otevřena diskuze s ohledem na 
plánovanou rekonstrukci ulice Cafourkova; nutné tyto věci v budoucnu řešit 
v součinnosti, nyní BD čeká na výsledky schvalování projektu nové kotelny ze strany 
příslušných autorit/orgánů (bude dotázán p. Kliment na aktuální stav); 
 

 
2. Projednání nové smlouvy k refinancování stávajícího úvěru Raiffeisen stavební 

spořitelnou (p. Tesař): 
 V průběhu prosince ze strany banky zaslány konečné návrhy smluv => přeposlány na 

jednotlivé členy představenstva k připomínkování; 
 Na schůzi představenstva projednány jednotlivé smluvní návrhy (vč. kmenové 

smlouvy o úvěru) => shoda s předešlými (schválenými) podmínkami; 
 Kratičká diskuze a dotazy ohledně některých bodů (zejména výše poplatků při 

pravidelných mimořádných splátkách) – budou dotazovány přímo na RFS před/při 
podpisu; 

 Představenstvo informováno o plánované schůzce ze zástupci RFS – do konce ledna 
2018 (za BD: pí. Krčmářová, p. Tesař) => mělo by dojít ke konečnému podpisu, 
abychom si zajistili výhodný úrok – vše však musí schválit ČS; 

 
3. Výměna měřidel v jednotlivých bytových jednotkách (p. Kovářík): 

 Konstatováno, že stávající výměny proběhly bez významnějších komplikací dle 
plánovaných termínů – dokonce i ve významné míře (výměny neproběhly pouze 
v jednotkách bytů – navíc ve většině domluveny náhradní termíny); 

 V současnosti zbývá vchod č. 523 – mělo by proběhnout v termínu 18. 1. 2018; 
 

4. Informace o další vlně pravidelných převodů BJ do OV (p. Holý): 
 Představenstvo informováno o současném převodu; 
 Celkem bylo podáno5 žádostí; 
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 Nyní probíhá vyhotovení všech smluv – 3 již hotové, zbývající během následujícího 
týdne; 
 

 
5. Poptávkové řízení na pozici úklidu pro vchody č. 524 – 526 (p. Kovářík); 

 Obdrženy celkem dvě nabídky (vč. životopisů); 
 Proběhla diskuze nad nabídkami => předchozí zkušenosti, pracovní možnosti, 

současné zkušenosti; 
 Na základě hlasování vybrána nabídka paní Profantové Petry, se kterou bude 

uzavřena pracovní smlouva;  
 

6. Různé: 
 Podněty/stížnosti z návštěvních dnů; 
 Různé; 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


