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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 042018 ze dne 16. 4. 2018; 
 
 
Schůzi řídila: paní Krčmářová; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
 
Představenstvo – přítomni všichni + náhradník p. Beran; 
Hosté: členové kontrolní komise; p. Zapotil, p. Šimek 
 

 
1. Přizván pan Zapotil – info k nižší sazbě za ele ve společných prostorách: 

 Představenstvo bylo informováno o změnách distribučních sazeb (viz přechozí 
spolupráce s panem Zapotilem); 

 Zároveň byla představena nabídka na další úspory => např. odběr energie od Pražské 
teplárenské a.s. – dohoda, že bude vypracována podrobnější kalkulace a představeny 
celkové podmínky projektu; 

 
2. Přizván zástupce spol. Prométheus pan Šimek: 

 Hlavní důvodem pozvání byly námitky ze strany představenstva k předložené smlouvě 
o odběru plynového média ze strany spol. Pražská teplárenská a.s. – daný návrh 
smlouvy obsahoval i podmínku správy plynové kotelny na 5 let, s níž představenstvo 
nesouhlasí; 

 Ze strany pana Šimka bylo sděleno, že odstranění této podmínky není problém; 
 Následovala diskuze, při níž bylo panu Šimkovi sděleno, že se představenstvo ohledně 

provozu kotelny ještě poradí a bude pana Šimka informovat následně (viz bod 4.); 
 
 

3. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 
 Kontejnerová stání – stále trvá příprava projektu; p. Kovářík naposledy osloví ing. 

Řehoře, neboť zpracování projektu má již skluz 4 měsíce, případně oslovíme jinou 
společnost (pod smlouvou i se sankcí) 

 Střešní nástavby – stále trvá příprava podmínek k event. projektu pro jejich využití – 
ing. Zákoutský; 

 Rekonstrukce venkovních vstupních schodišť – stále probíhá příprava projektu; p. 
Kovářík naposledy osloví ing. Řehoře, neboť zpracování projektu má již skluz 4 
měsíce, případně oslovíme jinou společnost (pod smlouvou i se sankcí) 
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4. Info. k projektu plynové kotelny (p. Tesař): 

 Na úvod otevřena diskuze ohledně správy budoucí kotelny – viz bod 2, ze strany 
některých členů představenstva vzneseny obavy ohledně rizika absence správce 
v případě realizace (družstvo by v čas nemuselo tuto službu zajistit), toto 
konfrontováno s názory, že nemusí být všeobecně výhodné se kompletně vázat pouze 
na jedinou společnost (vč. například požadované značky kotlů apod.) => na základě 
diskuze formulován návrh na poptání správy kotelny ze strany Pražské teplárenské 
a.s. pouze po dobu jednoho roku od spuštění kotelny (tedy na zkušební dobu) – 
dohoda, že v tomto směru bude informován pan Šimek; 

 Následovaly informace o stavu projektu kotelny => ze strany projektanta pana 
Klimenta byly zaslány požadavky na představenstvo ohledně podkladů pro žádost o 
stavební povolení (souhlas spoluvlastníků, vyjádření provozovatele plynové přípojky); 

 Diskuze nad těmito požadavky - jsou vázány na probíhající jednání se spol. 
Prométheus; 

 Dohoda – bude osloven přímo stavební úřad a požádán o bližší upřesnění (p. Kovářík); 
 

 
5. GDPR – smlouva se SBDSM a vyplývající podmínky pro SVJ a BD Cafourkova (pí. 

Krčmářová): 
 Daná smlouva s SBDSM podepsána; 
 Přijato opatření; 
 Diskuze ohledně skutečných dopadů pro družstvo a SV – přijato rozhodnutí, že daná 

problematika bude ze strany představenstva bedlivě sledována; 
 K problematice GDPR se zúčastní zástupci BD a SV školení – přednášky v KD Krakov 

 
 

6. Různé: 
 Podněty/stížnosti z návštěvních dnů; 
 Dlužníci a řešení; 
 Žádost o koupi vysokotlakového čističe - vapky pro správce objektu => schváleno; 
 Účetní doklady za rok 2017 předány ke kontrole KK; 
 Různé; 

 
 

Zápis vyhotovil  

Martin Tesař  

………………………………….. 

 


