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Zápis č. 132014 z řádné schůze představenstva ze dne 15. 12. 2014 

Přítomni:  

Představenstvo – pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař,  
Kontrolní komise – pí. Siváková, pí. Šebestová; p. Peroutka; 
Host: p. Vavruška (v rámci otevírání obálek ve VŘ k přidělení uvolněných družst.bytů – zájemce); 
 
Jednání řídila pí. Krčmářová; zápis provedl p. Tesař;  

1. Bod – výběrové řízení k přidělení uvolněných družstevních bytů (pí. Krčmářová): 
- úvodem byli přítomni seznámeni s tím, že zájem ve VŘ je pouze o byt č. 30, Cafourkova 526, 
- otevírání nabídek na byt 526/30; 
- celkem se do VŘ přihlásili 3 zájemci; 
- přítomní seznámeni s nabídkami: 1. Nabídka: 1 665 000,-Kč, 2. Nabídka: 1 670 000,- Kč; 3. Nabídka: 
1 866 899,99 Kč; 
- hlasování o další přítomnosti pana Vavrušky => neodsouhlasena jeho další přítomnost na jednání 
představenstva; 
-představenstvo se se poté dohodlo, že pořadí jednotlivých nabídek bude stanoveno podle nabízené 
ceny; ve VŘ tak zvítězila nabídka č.3 
- odsouhlaseno, že jednotliví aktéři budou elektronicky oficiálně informováni ještě týž den; 
2. Bod – Kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová): 
 
– úklid výtahových šachet, stále se řeší => představenstvo se pokusí domluvit se servisní firmou (p. 
Kovářík); 
- Vyúčtování služeb – schváleno stávajícího rozúčtování beze změn; 
- Stav a užívání kočárkáren – budou zintenzivněny kontroly ze strany p. Šebesty; 
3. Bod – Vyhodnocení členské schůze  (pí. Krčmářová): 
 
- Diskuze a vyhodnocení návrhu ze strany družstevníků na důslednější evidenci prováděných prací 
v jednotlivých bytových jednotkách ze strany externích dodavatelů – kontrola úplnosti, pravdivosti 
apod.; přijato opatření, aby každá oprava, provedená v bytech, byla potvrzena podpisem (převzetím 
práce) členem BD, SV nebo nájemcem 
- p Kovářík byl pověřen dořešením problému s el. rozvaděči – rozdíly mezi skutečným stavem a 
předloženým vyúčtování ze strany zhotovitele => termín leden; zhotovitel předložil k fakturám 
seznamy bytů, u nichž nebyla provedena výměna rozvaděče při celkové opravě elektro, ale 
v některých případech evidence nesouhlasí s naší (někde v neprospěch dodavatele nebo jeho 
chybnou evidencí došlo k záměně).  
4. Bod – 2. Kolo výběrového řízení – revitalizace společných prostor (p. Kovářík): 
– odsouhlaseno, že na příští řádné zasedání představenstva budou přizvání jednotliví zástupci firem, 
jež postoupily do 2. kola (celkem 4 subjekty) => další řádné zasedání:  12. 1. 2015;  
5. Bod – schválení termínů zasedání představenstva (p. Kovářík): 
 
- odsouhlaseno měsíční zasedání na rok 2015; 
- domluveny jednotlivé termíny (vyvěšeny na webu, vývěskách); 
- domluven orientační termín konání následující řádné členské schůze – měsíc červen; 
 
6. Bod – Různé: 
- nahlášeno zatékání do bytu 526/29 (žádost o proplacení škody); 
- kontrola stupaček, kontrola odvětrání – bude požádán ing. Folk 
 
Zápis Vyhotovil: Martin Tesař 
 


