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Zápis č. 0232015 ze schůze představenstva ze dne 16. 3. 2015 

 

Přítomni: 

Představenstvo: pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař 
Hosté: Kontrolní komise: p. Peroutka, pí. Siváková, pí. Šebestová 
 
Řízením jednání byl pověřen p. Tesař 
 
1. bod- kontrola úkolů z minulých jednáni (pí. Krčmářová) 
- rozdělení pojistky domu BD a SV – banka si musí říct, jaké chce podmínky. Bude řešit p. Holý 
-pojistkové skříně – vyřešeno, bude ve vyúčtování za rok 2014 
-termín ČS je 26. 5.2015 – pozvánky budou min. 20dní předem 
-zápisy – nejpozději do 14-ti dnů ve vývěskách 
-úhrady za přidělené DB – platby už jsou na účtu BD, byty jsou přiděleny a předány, na DB 520/3 je 
připravena zástavní smlouva 
 
2. bod-střecha – info p. Kovářík 
-práce probíhají podle harmonogramu, střecha je hotová ze 2/3 
-žebřík- byl poškozen vlivem nárazového větru, zkroutil se a nebylo možné jej stáhnout, aby nedošlo 
k případné havárii, byla zavolána pomoc policie a hasičů ze strany provozovatele. Náklady spojené 
s poškozením žebříku (policie, hasiči, odkloněná doprava MHD) nebude platit BD!!! Nešlo tedy o 
závadu, kterou by způsobil kdokoli chybným použitím žebříku, ale šlo o zásah vyšší mocí, tedy 
počasím 
- Ing. Zákoutský (TDI) zjistil podrobnosti, jak bude fa. Novis pokračovat dál, zejména se zajištěním 
náhradního řešení jiným žebříkem, který je nutný pro dopravu materiálu na střechu – byl schválen 
předložený návrh, který i TDI doporučil 
-bude prodloužená smlouva SoD, a to právě z důvodu špatného počasí 
 
3. bod-revitalizace vnitřních prostor – info p. Kovářík 
-probíhá podle harmonogramu 
-odstraňují se závady a nedodělky (zatím není nic převzato)  
-fa. Fatra dočasně přestala vyrábět PVC, pokračovat se bude ve výrobě opět během dubna 
(pravidelná odstávka strojů) 
K tomu diskuse: 
-proběhla petice ohledně barvy výmalby a PVC ve spol. prostorách z důvodu nespokojenosti 
některých členů BD (peticí se zabýval p. Jelínek) – výsledek 43 ANO změně, 107 NE změně a 158 se 
zdrželo nebo nebyli doma 
-schválen návrh schody na střechu také revitalizovat, vymalovat bílou barvou, schody nové – tedy 
opatřit linem a páskou jako ostatní společné prostory 
- zachování hnědé pásky na i koncích schodiště – dostatečně viditelné 
- bylo doporučeno převzetí díla bez madel a zárubní v 520-522 – schváleno 
- do pondělí 23. 3. 2015 elektronicky podat návrh na nátěr zárubní, zábradlí a madel k vyjádření 
ostatních. Předběžně diskutován výběr dveří do společných prostor – p. Tesař a Holý 
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4. bod účtování základní složky tepelné energie – info p. Holý 
-podlahová plocha je jiná než v dokumentaci 
- předkladatel vysvětlil rozdíl (ve finančním vyjádření jde o korunové částky), ale v principu jde o 
dodržení vyhlášky 
-dle vyhlášky budeme tedy účtovat podle započitatelné plochy – pro příští období zajistí pan Holý se 
sbdsm 
 
 
 
5. bod mimořádná splátka úvěru – info p. Holý 
-jedná se o 7 bytů, 5 zcela splacených a 2 částečně 
-bance předána žádost o mimořádnou splátku úvěru a výmaz zástavního práva u bytů, které mají 
splaceno a členové žádají o převod DB do OV – zajišťují p. Holý a p. Krčmářová 
 
6. bod doručen nepravomocný rozsudek Městského soudu do datové schránky BD – info p. 
Krčmářová 
-kauza p. Novotný versus BD, kdy pan Novotný podal na BD žalobu proti vyloučení z BD – soud žalobě 
vyhověl a pan Novotný je tak i nadále členem BD 
- po doručení originálu rozsudku a jeho nabytí právní moci, bude informována ČS 
 - po právní konzultaci bylo rozhodnuto, že se BD odvolávat nebude, aby se nezvyšovaly soudní 
výlohy, neboť v odůvodnění soudu vyhovění žalobci je zmíněna zejména krátká lhůta, která byla p. 
Novotnému dána na nápravu a soud má na zřeteli zejména nápravu a až poté postih…Rovněž byla 
zmíněna problematika „doručení do vlastních rukou“, kdy se BD nepodařilo zásilku do vl. rukou 
doručit (dodejka se vrátila jako nedoručená – nevyzvednutá zásilka) 
 
 
7. bod různé 
-opakované stížnosti p. Adlera – po jejich projednání bylo rozhodnuto, že na stížnosti p. Adlera 
připraví odpovědi za představenstvo BD pan Holý 
-podána kandidatura do KK - p. Vodička – bude předloženo ČS 
-ukončení nájmu NP v 520 pro neplacení nájemného – schváleno 
 
 
                                                                                                       zápis vyhotovila: Pavlína Dvořáková 
 


