
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 6/2021 ze dne 14. 6. 2021 

 
Schůzi řídil: M. Tesař 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní 
Kontrolní komise- kompletní  
 

1. Schválení programu; 

 

2. Kontrola úkolů: 
– kontrolní měření průzvučnosti bytů bylo  provedeno 3. 5. 2021  čekáme na výsledky; 
– stav kontejnerového stání – příprava na realizaci-viz níže; 
– stav realizace plynové přípojky – probíhá dokončení akce-viz níže; 
– čistící rohože od firmy Gapa MB Mladá Boleslav dodány, příprava realizace osazení; 
– o prodeji  bytu č. 19/524 – musí hlasovat členská schůze, po té budou vyvěšeny 

podmínky prodeje;  
 

3. Projednání programu členské schůze, která se bude konat per rollam. 
                                      
4. Projednání obsahu hlasování per rollam na revitalizaci objektu. Představenstvo 

většinou hlasů schválilo k hlasování dvě varianty B a C. V prvním kole hlasování bude 
hlasovat pouze Členské schůze BD. Druhé kolo se uskutečnění po schůzi Shromáždění 
vlastníků - informace budou vyvěšeny na informační desce a na webu družstva. 

 
5. Schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2150420 o pozáručním servisu výtahů 

s  firmou Schindler.   
 
6. Schválena nabídka od firmy FLAMIstop s.r.o. na odstranění závad po revizi suchovodů.  

 
7. Schválena SoD č. 21/019 RN okna se změnou platby a rozsahu prací.  

 
8.  Schválena smlouva č. 0040625272 PPD a.s. o připojení k distribuční soustavě a 

zjišťovací protokol PPSD ZP 05/2021.  
 

9. Zjištěné drobné závady z revize kamer Sistel na PSZTS byly odstraněny. 
 

10.  Projednána nabídka SoD IVPS s.r.o. na uzamykatelné přístřešky na kontejnery. 
Rozhodnuto vyčkat na výrobní dokumentaci a znění nájemní smlouvy od TSK  na cenu 
placeného záboru. 
 

11.  Nabídka firmy Alkom Security a.s. na pořízení EPS v objektu byla odložena. EPS se bude 
řešit v souvislosti s realizací kotelny. 



 

12.  Při vyúčtování plateb od PRE za odběr elektriky ve spol. prostorách bylo zjištěno 
několik nesrovnalostí v uváděné lokaci 14ti elektroměrů. Provedenou kontrolou  bylo 
zjištěno přesné umístění a toto bude PRE nahlášeno. 

 

13.  Vzhledem ke stížnostem stran obyvatel a uklízeček byl projednán a schválen návrh na 
umístění plotu k předzahrádce u čísla 520. Mnozí lidé si krátí cestu přes trávník i v dešti 
a nosí tak do domu bláto.  Aby se zabránilo znečišťování spol. prostor, bude umístěn  
ze strany od hlavní silnice dřevěný plot. 
 
 

 
*************** 


