
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 082016 ze dne 15. 8. 2016; 
 
Schůzi řídí: P. Krčmářová 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluven p. Holý a p. Dvořáková; 
Hosté: členové kontrolní komise; 
 
1. Návštěva pana Klimenta – prezentace (p. Tesař); 

 P. Kliment působí jako projektant topných a ohřevných soustav; 
 P. Klimentovi byla představena situace ohledně bytového domu a možné záměry či 

plány SV: 1) pronájem plynové kotelny, 2) pořízení vlastní kotelny; 3) vyladění 
topného systému, 4)výměna radiátorů, 5) komunikace se stávajícím dodavatelem 
tepla aj.; 

 Rozsáhlá diskuze nad jednotlivými návrhy => ze strany p. Klimenta uvedeny 
především možné překážky (zejména administrativního charakteru); 

 Zároveň diskuze nad další spoluprací s panem Klimentem => vyhotovení projektové 
dokumentace topného systému, zjištění potenciálních závad a možnosti jejich 
nápravy, vypracování studie na výměnu topného systému (základní kámen žádosti na 
MČ); 

 Po rozloučení s p. Klimentem proběhla následně diskuze mezi členy představenstva a 
domluvená spolupráce byla odhlasována; další komunikaci s p. Klimentem povede p. 
Kovářík; 
 

2. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 
 Reklamace dveří ve společných prostorách (pí. Krčmářová) => reklamované závady 

opraveny; 
 Zadání posudku na hodnocení statiky celkového stavu vstupních schodišť (p. Kovářík) 

=> jednání s panem ing. Folkem, vyjádření statika bylo kladné, bude tedy zadána 
oprava dlažby (vč. vchodu č. 523), zároveň dojde k výměně dveří ve vchodu č. 523; 

 Zkouška topné soustavy – viz bod 1; 
 Výměna výtahů + instalace plechových lišt u hotových výtahových dveří => stále 

probíhá a řeší se (pí. Krčmářová); 
 Žluté pruhy u kontejnerů (p. Kovářík) => byl dotázán Magistrát HMP, bude probíhat 

další komunikace – viz následující bod; 
 Hluk a prašné práce – bez povolení (p. Kovářík) => i nadále se řeší; budeme nadále 

apelovat na ohleduplnost k ostatním při provádění oprav a úprav v bytech 
 Zpětná kontrola účetních dokumentů – doplnění smluv (pí. Dvořáková) => dokončuje 

se; 
 

3. Projekt řešení kontejnerových stání (p. Kovářík):  
 Již výše zmíněno – dotazován Magistrát => nutno k žádosti připojit rovněž konkrétní 

projekt, v odpovědi byl zaslán i kontakt na firmu, jež se výstavbou stání zabývá; 
 Zároveň byly osloveny i další subjekty => jednotlivé hrubé nabídky byly představeny 

představenstvu; 
 Diskuze nad počty popelnic, vzhledem k provedení stání atd. => konkrétní návrhy a 

záběry budou předloženy na příštím představenstvu; 



 

4. Zajištění nutné opravy bývalých strojoven (p. Kovářík); 
 Diskuze nad možnostmi rekonstrukce; 
 Představenstvo odhlasovalo, že strojovny nebudou pronajímány z důvodu 

bezpečnosti; 
 Bude osloven p. Zákoutský jako SDI (viz oprava střechy); 
 Zároveň bude oslovena firma Andruščenko s.r.o., která dala nabídku => udělá se na 

zkoušku jedna buňka, a to v 525, kde je stále problém při dešti. Sondy a zkoušky 
potvrdily, že problém není ve střeše; 

 
5. Různé: 

 Možnost dotace na proběhlou opravu střechy => bude osloven p. Kliment; 
 Návštěvní dny; 

 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


