
Zápis z jednání představenstva BD (pověřeného vlastníka SV) číslo 
052016 ze dne 16. 5. 2016; 

 
Schůzi řídí: J. Holý 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluvena pí. Dvořáková; 
Hosté: členové kontrolní komise (omluvena pí. Siváková); 
 
1. Návštěva zástupců společnosti „ENERGETICKÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY“ 

 Nabídka na instalaci samostatného plynového zařízení na vytápění a ohřev TUV; 
 Představenstvo bylo seznámeno se základními body nabídky (projektu); 
 Představenstvo poskytlo pozvaným zástupcům vyúčtování za vytápění a ohřev teplé 

vody za celý bytový celek Cafourkova => možnost vypočtení přesnější 
kalkulace/nabídky; 

 Diskuze ohledně možností jednotlivé body nabídky měnit, přizpůsobovat; 
 Diskuze ohledně technických parametrů a možností; 
 Na konci setkání byla domluva další možné spolupráce/postup => společnost 

poskytne přesnější nabídku,  
 Možnost alternativního řešení vytápění objektu bude zahrnuta do návrhu oprav a 

investic, rozhodující slovo bude mít ČS BD a Shromáždění vlastníků 
 

2. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 
 Reklamace dveří ve společných prostorách (p. Kovářík): byly sepsány veškeré závady, 

v současné době tlak na dodavatele ohledně jejich odstranění, komunikace dále trvá; 
 Stanovy Společenství vlastníků (p. Holý): jednání s pí. JUDr. Novotnou (SBD) proběhlo 

s cílem doladit/dokončit konečný návrh stanov; stanovy budou předloženy 
k projednání a schválení na následujícím shromáždění vlastníků; 

 Oprava dlažby na vstupních schodištích (p. Kovářík): probíhá zjištění rozsahu 
poničení, bude vyhotovena cenová nabídka; 

 Osazení hasicích přístrojů ve spol. prostorách (p. Kovářík) – hotovo; ještě budou 
osazeny ve vestibulech po dokončení revitalizace 

 
3. Informace o stavu  výměny zastaralého el. vedení a osvětlení ve sklepních prostorách, 

informace o probíhající revitalizaci vestibulů, informace k výměně výtahů (p. Kovářík):  
 Ve sklepních prostorách probíhá rekonstrukce el. vedení, dokončeno do 25. 5. 2016, 

dojde k předání díla; výmalba již provedena;  
 Revitalizace vestibulů pokračuje – téměř dokončena; bude dokončeno do konce 

tohoto týdne; 
 Výměna výtahů – pokračuje dle plánu (vchody 520 a 522 dokončeny), ze strany 

představenstva odsouhlaseno osazení hliníkovými prahy; 
 Bude provedena oprava výmalby (kompenzace od fi Schindler) a výmalba okolo 

hotových výtahů v 520 a 522 (totéž bude následovat postupně po předání dalších 
výtahů), 

 

 



 

4. Příprava Shromáždění vlastníků a Členské schůze BD (p. Krčmářová): 
 Vyhotoveny pozvánky, zároveň pozvánky vloženy do schránek nájemníků, zveřejněny 

na webu a ve vývěskách; 
 Upraven Domovní řád, upraveny Stanovy SVJ – distribuovány návrhy vlastníkům; 
 Na webu byly zveřejněny podklady – hospodaření BD a SV (v tištěné podobě 

v kanceláři BD a SV) a také návrh oprav a investic, 
 Nové hlasovací lístky na shromáždění vyhotoví p. Holý; 
 Prezenční listiny vyhotoví pí Dvořáková; 
 Řízením členské schůze BD a Shromáždění vlastníků byl pověřen p. Kovářík, 

zhotovitelem zápisu bude navržen p. Tesař; 
 Zúčastní se i notářka za účelem ověření Shromáždění v souvislosti s projednáním 

Stanov SV, 
 Zajištění prezence přítomných – bude zajištěna stálá sestava dobrovolníků; 
 Pro zajištění potřebné účasti na ČS BD a Shromáždění vlastníků představenstvo 

udělalo maximum tak, aby obě schůze mohly být usnášeníschopné. 
 
 
5. Různé: 

 Info, žádosti atd. z návštěvních dnů; 
 Žádost spol. PODA o reklamní poutač na jižní stěně bytového celku; 
 Opět stížnosti na kvalitu úklidu – bude řešeno výtkou, dále provedeme průzkum, zda 

dále pokračovat v úklidu vlastními zaměstnanci či najmout firmu – úkol do příštího 
jednání, 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 

Vzhledem k tomu, že pověřeným vlastníkem SV Cafourkova je BD Cafourkova, zápis obsahuje 

projednávání otázek, které se týkají jak SV, tak BD. 


