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Zápis z jednání představenstva číslo 042016 ze dne 18. 4. 2016; 
 
Schůzi řídil: Z. Kovářík 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – přítomni všichni členové představenstva; 
Hosté: členové kontrolní komise (omluven p. Peroutka); 
 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Kontrola topného sytému - zpřístupněn poslední byt – proběhla kompletní výměna 
kompenzátorů; i nadále komunikace se SBDSM ohledně tlakové a tepelné zkoušky; 
v příštím období bude nutná oprava zrezivělých částí topného systému u paty domu, 
pokud se nerozhodneme řešit vlastní kotelnou, 

 Vyřízení stížností: 1) Opakované rušení z bytu Novotných => v současné době již 
spolupráce s právní kanceláří, zároveň dojde k vyrozumění právní zástupkyně pana 
Novotného – nyní komunikace na jejich úrovni; 2) stížnost paní Humplové na pana 
správce  – paní Humplová bude vyrozuměna během následujícího měsíce; 

 
2. 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 provedena výměna el. vedení a osvětlení ve vchodu 526 => 

provedena prohlídka ze strany p. Kováříka => výměna označena jako dostatečná a 
vyhovující; Návrh na pokračování výměny i v dalších vchodech => odsouhlaseno; 

 Revitalizace vestibulů pokračuje – výměna dlažby provedena, bude následovat 
výmalba a kompletní začištění; 

 Výměna výtahů – pokračuje dle plánu, předpoklad dokončení prvního úseku (vchody 
520 a 522) do 30.4;  

 
3. Projednání návrhu nových Stanov Společenství vlastníků (p. Holý): 

 Předložen návrh stanov, diskutovány jednotlivé body, většina odsouhlasena jako plně 
vyhovující, v některých případech bude ještě doladěno; konečná podoba bude 
následně odsouhlasena => nutnost vytisknutí a dodání tohoto návrhu vlastníkům 
v řádné lhůtě před konáním Shromáždění vlastníků; 

  
4. Návrh plánu oprav a investic na období 2016 – 2018 (p. Kovářík, p. Tesař, popř. ostatní 

členové); 
 Předloženy tyto návrhy (vč. hrubých fin. nákladů): instalace venkovních žaluzií, 

zasklení lodžií, kontejnerová stání kolem popelnic, instalace vlastního topného 
systému (návrh instalace plynové kotelny s úsporou 15% nákladů); 

 Diskuze nad jednotlivými návrhy – ohledně jejich technické a finanční reálnosti; 
v nejbližších dnech bude upřesněn objem finančních prostředků, poté bude 
předložen ke schválení na nadcházející členské schůzi BD a Shromáždění vlastníků; 
 

5. Příprava Shromáždění vlastníků a Členské schůze BD (p. Krčmářová) na den 24. 5. 2016: 
 Rozdělení úkolů, potvrzení termínů, domluva hostů (zástupci SBD, notář); 
 Tisk pozvánek, tisk návrhu Domovního řádu, tisk návrhu Stanov Společenství vlastníků 

zajistí pí Dvořáková (pan Holý připraví doplnění návrhu Stanov SV, DŘ a pozvánky), 
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 Členové BD a vlastníci budou mít možnost seznámit se ještě před konáním ČS a 
Shromáždění s materiály, které budou předloženy ke schválení (hospodaření, návrh 
plánu oprav a investic, DŘ a Stanovy) – některé ve svých schránkách, jiné ve 
vývěskách, na webu a v kanceláři ve vchodu 523 

 Řízením obou schůzí pověřen představenstvem p. Kovářík, na ČS BD a Shromáždění 
vlastníků bude navržen zhotovitelem zápisů p. Tesař a p. Holý; 

 Doladění posledních detailů proběhne na následující schůzi představenstva 16. 5.; 
 
 
6. Různé: 

 Info, žádosti atd. z návštěvních dnů; 
 Osazení objektu hasicími přístroji – tuto povinnost postupně realizuje odborná firma; 
 El. otevírač ve vchodu 524 – uživatelé si jej chválí, zejména starší osoby a ti, kteří mají 

malé děti (kočárky). Je třeba dodržovat bezpečné používání a uvědomit si, že jde o 
plně funkční automatický provoz (není třeba lidské síly), aby systém nebyl poškozen. 
Zaznamenáno bylo úmyslné vyřazování systému z provozu na kamerách – viník 
bude upozorněn na vymáhání náhrady škody nebo náhrady za zbytečné opravy 

 Od 1. 5. 2016 bude zajištěna služba správce v domě pro hlášení poruch, škod aj. 
takto: fyzická přítomnost správce v dílně vchodu 524 denně pondělí až pátek od 8-12 
hodin p. Šebesta, od 16-20 hodin p. Dziak – k tomuto opatření přistupujeme po 
mnoha žádostech vzhledem k pracovní době obyvatel domu. Každý správce má PM 
na poloviční úvazek, náklady tak zůstanou ve stejné výši jako dosud. Mimo uvedené 
hodiny je možno akutní havárie ohlásit telefonicky.  

 
 

 

 

 

POZNÁMKA: 

Vzhledem k tomu, že pověřeným vlastníkem je Bytové družstvo, obsah zápisů a řešení úkolů se týká 

jak BD, tak i Společenství vlastníků.  


