
 
Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 012017 ze dne 16. 1. 2017; 

 
 
Schůzi řídila: M. Krčmářová 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
 
Představenstvo – všichni přítomni; 
Hosté: členové kontrolní komise, p. Kliment; 
 
1. Návštěva autora zaměření a projektu topné soustavy pana Klimenta (p. Tesař); 

 Shrnutí provedených měření v navštívených bytech; 
 Celkem cca 80% všech bytových jednotek => dle p. Klimenta by mělo být dostatečné 

pro objektivní zpracován projektu; 
 Finální projekt bude odevzdán do 13. 2. 2017, následně bude probíhat výběrové 

řízení na dodavatele seřízení topné soustavy; 
 Diskutován projekt samostatné kotelny => během února bude vypracována případová 

studie, jež bude následně přidána k žádosti a vše bude podáno na MČ; 
 

2. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 
 Kontrola pláště a zábradlí na balkónech – bude dokončeno do konce ledna dle 

objednávky; 
 Budování kontejnerových stání – úkol trvá, hledá se nový dodavatel, byla oslovena  

firma a během následujícího týdne předloží nabídku; - Z. K. a P. D. 
 Anketa na stav uzávěrů SV a TV v bytech – byl vytvořen a schválen anketní lístek, 

během týdne bude vhozen do schránek jednotlivých nájemníků k případné výměně 
vadných; - zajistí P. D. 

 Možnost zrušení UPS (nouzové napájení evakuačního výtahu) ve vchodu 523 – dle 
vyjádření hasičů musí být UPS zachována => nutná výměna baterií bude tedy 
objednána; - zajistí Z. K. 
 

3. Úprava společných prostor v 523 (p. Kovářík):  
 Zahájení leden 2017; 
 Dodatečné návrhy ze strany zhotovitele (kompletní výmalba, oprava linkrusty novým 

materiálem atd.) => schváleno; 
 

4. Schválený obsah reklamace na dveře ve společných prostorech (pí. Krčmářová) 
 Navrženo znění => schváleno představenstvem; 
 Bude v nejbližších dnech zasláno dodavateli daných dveřích spolu s další dokumentací 

– následné vyčkání na vyjádření; 
 Poté bude zvolen další postup; 

 
 
 
 



 
 
 

5. Projednání přehledu nalezených závad – vypracovaným správci BD Cafourkova (p. 
Kovářík); 
 Seznam k dispozici v kanceláři BD, či na vyžádání u pana Kováříka; 
 Projednány jednotlivé body => schválena jednotlivá řešení; budou objednány čistící 

rohožky do vestibulů, úklid. vozíky obj. 
 
6. Různé: 

 Návštěvní dny – žádosti, podněty, stížnosti: 
- Opakovaná stížnost na hluk z bytu č. 11 v 524, předána JUDr. Novotné k návrhu 

řešení 
- Stížnost na odečty, resp. zveřejnění termínů. Stěžovatel zde nebydlí, byt 

pronajímá a o odečtech se tak dozvěděl se zpožděním – stížnost projednána 
s doporučením, aby i podnájemníci sledovali vyvěšená oznámení. Požádali jsme 
firmu Therm, aby příště termíny odečtů sdělila s větším předstihem ke zveřejnění 
na webu, termíny poštou zasílat nebudeme. Existuje další možnost, a to 
samoodečet, který je možno doručit do kanceláře nebo správci (č. bytu, vchodu, 
č. vodoměrů a spotřeba, č. všech měřidel TUV a spotřeba). V této souvislosti bude 
na ČS BD a Shromáždění navrženo moderní řešení odečtů, a to dálkově a elektr. 
(koncem roku končí doba funkč.všech měřidel) 

- Žádost o náhradu odškodného – úraz na schodech. Konkrétní požadavek na 
odškodnění zatím stěžovatel nevznesl. Řešeno dotazem u JUDr. Novotné – 
stěžovatel musí prokázat, že se úraz stal na našich schodech – dle jeho hlášení 
tomu bylo ve velmi časných ranních hodinách a nebylo to způsobeno neuklizeným 
sněhem (udaný den nesněžilo), schody byly namrzlé – v případě silných mrazů bez 
sněhu doporučujeme použít zábradlí (sůl je zakázáno použít, jinou možnost 
nemáme) 

- JMENOVKY na zvoncích a poštovních schránkách – prosíme všechny, aby je sami 
nepřelepovali (zejména zvenčí), je třeba požádat o výměnu, změnu, doplnění 
v kanceláři (mělo by korespondovat s evid.listem) a p. Dvořáková zajistí výměnu 

- Byly schváleny odměny pro správce 
 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


