
Zápis představenstva číslo 112016 ze dne 14.11.2016 

 

Schůzi řídil: p. Tesař 
Zhotovitel zápisu: pí. Dvořáková 
 
Představenstvo – přítomni všichni 
Hosté – členové kontrolní komise 
 
1) kontrola úkolů (pí. Krčmářová) 
     - posudky na stav zábradlí na balkonech (vstup do několika bytů) a stav pláště domu. Objednáno u  
        Ing. Řehoře (zpracovával již posudek na schodiště)        
     - kontejnerová stání – stále probíhá, nutná urgence…….. 
     - nutná oprava poškozeného venkovního schodiště – proběhlo ve dvou vchodech v 521 ze západní     
        strany a v 524 z východní strany. Zbytek na jaře, až bude lepší počasí 
      - ve vchodě 523 začne úprava vestibulu – výměna dlažby 
 
2) navýšení záloh na vodné a stočné – proběhne od ledna 2017 o 10%, předpisy zajistí správcovská 
firma SBDSM (v souvislosti se zvýšením ceny obecně) 
 
3) revize topné soustavy – k tomu p. Kliment zjišťuje stav radiátorů (počet a velikost) v jednotlivých 
bytech. Budou ještě další náhradní termíny, je třeba navštívit co nejvíce bytů. Jen tak bude možné 
provést výpočet a seřízené celé topné soustavy v domě. Souvisí to i s případnou vlastní kotelnou 
  
4) různé  
    - schválen ruční vysavač na drážky u dveří výtahů (zajištovat čistotu drážek budou správci) – nutné, 
      aby se dveře výtahů nezasekávaly a zbytečně tak nedocházelo k poruše výtahů 
    - schválen úklidový vozík na úklid (pro uklízeče) – cílem je, co nejčistší úklid. Vozík pojme dva  
       kbelíky a tím i více čisté vody, čistící prostředky atd. 
    - schválen mimořádný úklid všech výtahů (odmaštění a následně ošetření, zejména nerezových  
       povrchů tak, aby se daly udržovat do budoucna již při běžném úklidu) 
    -  vzhledem k vyhodnocení přínosu dvou správců v domě, byla pracovní smlouva p. Dziakovi 
       změněna na dobu neurčitou (znovu zdůrazněno, že dva správci neznamenají finanční zátěž navíc,  
       neboť mají PP na poloviční úvazky)         
    - budou instalovány lišty na rohy zdí u výtahů v přízemí, aby nedocházelo k jejich poškozování  
      (objednáme u p. Kerbla) 
    - schválené obaly na květináče ve vestibulech  
    - městská část odpověděla na možnost zhotovení vl. kotelny  - předáme p. Klimentovi 
    - schválena výměna IRTN  vodoměrů  v r. 2018 (tedy bez nutnosti vstupu do bytů při odečtech),  
      totéž u měřidel topení 
    - objednán kontejner na 26.11.2016 (budou vyklizeny sklepy a dána možnosti všem bydlícím v 
      domě, aby odložili nepotřebné věci do kontejneru a nikoli k popelnicím atd.).  V této souvislosti  
      znovu všem připomínáme, že pro bydlící na Praze 8 funguje zdarma sběrný dvůr a také městská 
      část pravidelně přistavuje velkoobjemové kontejnery v průběhu roku (info zejména v časopise 
      osmička nebo na webu) a není nutné odkládat např. nábytek do sklepa nebo k popelnicím! 
 
 
 
Zápis vyhotovila Pavlína Dvořáková 
 
…………………………………………………… 


