
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 8/2020 ze dne 17.8.2020 

 
Schůzi řídil: J. Holý 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní; 
Kontrolní komise -kompletní  
Hosté: Pan Vilímek z firmy Sys-data, JUDr. Kerbl za pozůstalé po pí Durové, pan Loukota za firmu Sistel 
 

1. Schválení programu; 

 

2. Kontrola úkolů – deratizace zamořených bytů proběhla, platební karty od Sberbank 
CZ a podpisy zajištěny, zaurgovat revizní posudek na výměnu oken a měření 
prozvučnosti v bytech od firmy Sonum Czech s.r.o. - zajistí pan Kovářík.  

     Zjištěno, že firma Lenia neplní požadavky družstva na kamerový systém,   
     nezabezpečuje revize a servis, termíny oprav jsou zdlouhavé. S přizvaným zástupcem 
     firmy Sistel projednána nabídka převzetí závazků a dohodnuto uzavření revizní a  
     servisní smlouvy na kamerový systém.  

 

3. Projednána žádost firmy Sys-data na pronájem části střechy na instalaci antén pro 
rozvod internetu. Firma Sys-data nabízí za instalaci nájemné 6000 Kč,- ročně a 
internet zdarma (30 mb) do každého bytu. Jednotlivý zájemci si zaplatí pouze 500 Kč,- 
za kabelový rozvod.  Nabídka byla přijata.  
   

4.  JUDr. Kerbl – projednání pozůstalosti po paní Durové. Požadována pouze orientační 
informace o případných závazcích či nedoplatcích vůči družstvu.     

                                      
5. Projednána nabídka firmy ALKION na vyčištění a dezinfekci vzduchotechnického 

zařízení. Vybrána na ukázku varianta na vyčištění jedné stoupačky v domě 522. Dle 
výsledku bude následně rozhodnuto o dalším postupu.     

 
6. Schválen program schůzí BD a SV a podklady pro schůze konané dne 16. 9. 2020 v KD 

Krakov. V návaznosti na doplnění Rámcového plánu investic a oprav na revitalizaci 
lodžií a domu se bude konat schůze v OD. Krakov 3.9.2020 v 17,30 hod. Schůzi povede 
pan Ing. Martin Tesař, který za přítomnosti hostů bude odpovídat na otázky spojené 
s revitalizací. Je třeba široké účasti, aby bylo možno na členské schůzi schválit 
navrhovanou variantu rekonstrukce.  

 

7.a 8. Projednání dotazů, návrhů a informací z návštěvních dní kanceláře BD a informace 
o správě domu. Návrh na nájezdy do domu pro postižené bude řešen v rámci 
rekonstrukce schodišť. 

 



9. Petice o zprůjezdnění ulice Na Bendovce, opětovné vyjádření MČ. Prahy 8 na náš 
rozpor je záporné. Údajně jsou ulice od sebe odděleny již z minulosti, s toho důvodu 
zůstane parkoviště oddělené od ulice Na Bendovce. Ulice Cafourkova by měla být 
dokončena k 31. 10. 2020. Vzhledem k tempu  probíhajících prací, nepovažujeme tento 
termín za reálný. Průběžné informace jsou na webových stránkách MČ Praha 8. 

 

 
 

 

 

    
 


