
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 5/2022 ze dne 16.5.2022 

 
Schůzi řídil: pan Kovářík 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – omluvena pana Dvořáková, na část jednání i pan Holý 
Kontrolní komise – kompletní 
Hosté – zástupci firmy Schindler pan Petr Bartoš a Daniel Pirháč k bodu 3 
 

1. Schválení programu- program schválen bez připomínek. 
 

2. Kontrola úkolů: 
– Kontrola stavu členské základny zatím trvá p. Holý; 
– Klecové stání kontejnerů je dokončeno a opraveno; 
– Průběh stavebního řízení na kotelnu – nutno urgovat projektanta; 
– Aktualizace formulářů na webu – byla provedena panem Tesařem; 
– Revize elektroinstalace zatím neprovedena; 
 

3. Projednání nabídky nové servisní smlouvy a digitálních služeb výtahové firmy Schindler. 
Na jednání byl přizván zástupci firmy pan Petr Bartoš a Daniel Pirháč, kteří informovali 
o  výhodách digitalizace výtahů. Jedná se o službu, kdy je stav a činnost výtahu 
monitorována centrálním dispečinkem. Díky tomu středisko zjistí závady, vyproštění 
osob ve stejnou chvíli kdy k poruše dojde a okamžitě reaguje přivoláním technika. Dále 
rozšiřuje nabídku kontrol výtahu, čištění šachet výtahů, dobu oprav, která je 7.00 – 
22.00 včetně sobot a nedělí i o víkendech a svátcích bez příplatku. Představenstvo tuto 
nabídku zváží a rozhodne na příštím jednání. 
 

4. Představenstvo schválilo program a organizačního zajištění Shromáždění vlastníků a 
členské schůze BD Cafourkova.  Podklady k jednání jsou na webových stránkách BD a 
SVJ, nebo k nahlédnutí v kanceláři. Vzhledem ke schválení účetní závěrky rozpočtu je 
účast nutná.  Neradi bychom museli schůze opakovat a opětovně platit sál v KD Krakov. 
 

5. Projednání nabídky Kooperativa a Generali Česká pojišťovna  na pojištění objektu  
představenstvo obdrželo návrh modelace pojištění. Představenstvo zatím návrh 
odložilo a nabídky projedná na příštím jednání představenstva.        

                               
6. Projednání nabídky pana Kostelníka na instalaci sítí proti holubům bylo zamítnuto.    
 
7. Informace o činnosti kanceláře, provozu a správě domu – trvá odvolání drobných a 

servisních oprav mimo oprav havarijního stavu. 
 

8. Připomínky kontrolní komise k účetnictví za rok 2021, předseda zjedná nápravu. 
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