
Zápis z jednání PŘEDSTAVENSTVA číslo 8/2019 ze dne 12.8.2019 
 
Schůzi řídí: : Mgr. Holý 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní;  

 
1. Schválení programu; 

 

2. Kontrola úkolů 
- Škodní událost na vytopení bytů – ze strany pojišťovny nedošly žádné další 

připomínky na doplnění , k ukončení škodní události zatím PBD nebylo 
informováno; 

- Průběh stavu plyn. kotelny a plyn. přípojky -  Společenství vlastníků 
Cafourkova 520-526 a Městská část Praha 8 v souladu s ustanovením § 1257 
a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v aktuálním znění) a § 
76 odst. 7 zák. č. 458/2000 Sb. energetický zákon, v aktuálním znění, 
uzavírají smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení plynové přípojky; 

- Doplňující opravy oken – zhotovitel nebyl z důvodů nedostatku pracovníků 
schopen během července a srpna, jak bylo původně dohodnuto, tuto akci 
dokončit.  Tím se přesouvá začátek oprav na září a říjen. Informace o 
průběhu budou vyvěšeny na nástěnce, dle rozvržení prací zhotovitele . 

- Informace k označování sklepů – Žádáme všechny spolubydlící, kteří si ještě  
sklep neoznačili ( tj. číslo domu a číslo bytu, nebo jméno) aby tak neprodleně 
učinili nebo nahlásili u správce, který sklep mají k užívání.. 

     
3. Příprava ankety na revitalizaci objektu -  předsednictvo pověřilo pana Tesaře    
           a pana Berana o oslovení dalších firem, aby získalo více informací  
           o možnostech a cenách.  

 

4. Informace o činnosti kanceláře, provozu a správě domu  
- Byla zřízena kočárkárna v č.524 (zadní vchod),  klíče pro zájemce jsou 

k vyzvednutí proti podpisu u správce. 
- Řada lidí si zřídila na vlastní.náklady klimatizaci bytu. Bohužel odvádění 

tepla má zřízeno na lodžii a kondenzáty ze zařízení stékají ostatním na lodžie 
nebo na okna. Žádáme proto, aby si každý své zařízení překontroloval a učinil 
nápravu, aby se tak nedělo. 

- Panu Beranovi byla přiznána zvláštní odměna 5000 Kč,- za obětavou práci při 
zjištění závad v ročním vyúčtování vody a zapojení se do revitalizace objektu. 

 

              Zápis zhotovil Jiří Dziak 
 

 


