
 
 

Zápis z jednání představenstva č: 2/2020 ze dne 10.2.2020 
 
Schůzi řídil: Jiří Dziak 
Zhotovitel zápisu: Jiří Dziak 
Představenstvo – nekompletní, omluven Mgr. Jan Holý; 
Kontrolní komise - kompletní  

 

1. Schválení programu; 

 

2. Hosté: p. Humplová,  pan Hotzký – nad rámec programu. Připomínka a požadavek na 
opravu zápisu Pana Hotzkého k zápisu poslední schůze představenstva ze dne 13. 1. 
2020.  V zápisu je uvedeno, že schůze se účastnil pouze pan Hotzký, což neodpovídá 
skutečnosti. S panem Hotzkým byl přítomen ještě pan Kukačka a pan Šaršoun.          
Za tuto chybu se zhotovitel zápisu omlouvá.     

 

3. Průběh stavu plynové přípojky: po delší době konečně udělen územní souhlas odborem 
územního rozvoje a výstavby ÚMČ Praha 8. Ve spolupráci s firmou Prométheus a 
projekční firmou IGEA  podniknuty další kroky k výstavbě zhotovitelem firmou PPSD 
s požadavkem na urychlení realizace plynárenského zařízení. Zároveň bude požádáno 
o obnovu stavebního řízení na kotelnu, které bylo zastaveno z důvodu neudělení 
tohoto územního souhlasu.  
 

4. S dlužníkem nebytové prostoru v suterénu č. pop. 524 byla sepsána smlouva o uznání 
dluhu. Prostor byl vyklizen a předán dalšímu nájemci k užívání. 

 

5. Cenová nabídka firmy Sistel na servis kamer byla zamítnuta. Firma nabízela nutnou 
kompletní výměnu stávajícího zařízení z důvodu kompatibility všech zařízení. 
Vzhledem k tomu, že stávající systém je v užívání pouze cca 4 roky, byla by výměna 
nehospodárná. Servis tak bude zajišťovat stávající firma Lenia.  

 

6. Schválena úprava platového výměru uklízeček z důvodu zákonného zvyšování 
minimální mzdy. 

 

7. Termín členské schůze a shromáždění vlastníků je stanoven na 13.5. 2020 v OD. 
Krakov. Prosíme o maximální účast. 

 

8. Schválen a podepsán textový dodatek k nájemní smlouvě doručený firmou Vodafon, 
která se sloučila s UPC. Trasa nového kabelového vedení v suterénu domu byla již 
schválena dříve dne 13. 1. 2020.  

 

9. Rozhodnuto o postupné výměně světel v č. pop. 523 z hlediska úspory. Stávající světla 
jsou osazena drahými tělesy (zářivkami), které budou nahrazeny levnější alternativou 
se stejnou svítivostí.                                **** 


