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Zápis č. 012016 

z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 18. 1. 2016 

Schůzi řídil: Martin Tesař 

Přítomni: pí. Krčmářová, pí. Dvořáková, p. Kovářík, p. Holý, p. Tesař, za KK p. Peroutka, pí. Siváková, 

pí. Šebestová 

Před samotným jednáním představenstva byla přijata oficiální stížnost na jednání pana správce. 

Stěžovatelce bylo sděleno, že po prošetření bude informována. Poté byl prověřením stížnosti 

pověřen místopředseda představenstva – podá informaci na příštím jednání, poté i stěžovatelce.  

1. Bod: kontrola úkolů z minulých jednání (pí. Krčmářová 

    - kompenzátory – zbývají dva byty, řeší p. Folk SBDSM a p. Čížek 

   - Stanovy SV – úkol trvá, do konce příštího týdne se spojí p. Holý s právničkou SBDSM 

  - vymáhání dluhů právní kanceláří – schváleno, řeší pí. Krčmářová a JUDr. Novotná 

  - VŘ na uvolněný byt – informace vyvěšeny do vývěsek a na web, 15. 2. 2016 proběhne veřejné 

otvírání obálek 

2. Bod: informace ohledně výměny protipožárních a kyvných dveří – informace podal p. Kovářík 

  - byly problémy s demontáží zárubní, původní termín dokončení proto nebyl dodržen. Je sepsán 

dodatek na posunutí termínu dokončení. Práce pokračují. Jejich kontrolou pověřen p. Kovářík a 

správce 

3. Bod: VŘ na výměnu zastaralého el. vedení a osvětlení ve sklepních prostorách – informoval p. 

Kovářík 

   - do výběrového řízení se zatím přihlásil pouze p. Honc 

   - pokračování na příštím jednání,  

4. Bod: informace o přípravě revitalizace vestibulů – informoval p. Kovářík 

   - výměna dlažby, zazdění otvorů do kočárkáren, výmalba 

   - na příštím jednání bude předložen již konkrétní návrh technického řešení a rovněž harmonogram 

prací tak, aby nekolidovaly s již schválenou postupnou výměnou výtahů v domě 

5. Bod: příprava plánu oprav a investic na období 2016-2018 – pověřen p. Kovářík (i ostatní) 

   - v této souvislosti bylo schváleno provedení průzkumu zájmu o: 

        * oplocení kontejnerových stání  

        * nátěr zárubní dveří u bytů v domě (nebo alespoň v přízemí a průchozích chodbách) 

        * další zlepšení bydlení v našem domě 
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6. Bod: další vlna převodů dr. bytů do OV – informoval p. Holý 

  - standardní postup při převodu do OV 

  - dalších 7 žádostí o převod do OV - smlouvy vloženy na katastr nemovitostí 

  - 1 žádost o převod do OV vzata zpět - žadatel zaplatí poplatky spojené s převodem (úkony již byly 

učiněny) a zbytek nákladů se mu vrátí – zajistí p. Holý 

 

7. Bod: různé: 

   - vzhledem k opakujícím a množícím se stížnostem starších a nemocných obyvatel domu se 

představenstvo vrátilo k diskuzi nad montáží el. zavíračů na vchodové dveře v portálech. Po diskuzi 

představenstvo rozhodlo, že objednáme 2 kusy el. zavíračů na zkoušku, které budou namontovány na 

vchodové dveře v 524 směrem do ulice a vchodové dveře v 522 směrem do parku (i s tím vědomím, 

že v anketě na toto téma se těsná většina – chybělo 8 hlasů – vyslovila proti zavíračům). Hůře 

pohybliví spoluobčané tak budou moci využít vstup do domu z obou stran. Funkci těchto zavíračů si 

někteří členové představenstva ověřili např. u BD Hlaváčova v Kobylisích, kde jsou s nimi velmi 

spokojeni (je to obdobně velký dům) 

  - žádost o schválení podnájmu 520/byt 44, schváleno ale musí doložit evidenční list – zajistí p. 

Dvořáková 

  - zápisy ze schůzí představenstva do 14-tidnů 

  - Shromáždění vlastníků a členská schůze BD plánovány na květen 2016 – termín a místo zajistí p. 

Krčmářová 

  - schválen servis-seřízení vchodových dveří 

 

 

 

                                                                                                       zhotovitel zápisu:  

                                                                                                       Pavlína Dvořáková 

 

 


