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Zápis z jednání PŘEDSTAVENSTVA číslo 122017 ze dne 11. 12. 2017 

 

Schůzi řídil: Z. Kovářík 
Zhotovitel zápisu: P. Dvořáková 
 
Představenstvo – omluven p. Tesař 
Hosté: členové kontrolní komise, náhradník PBD p. Beran 
 
 
1. Kontrola úkolů 
- ing. Zákoutský – i nadále zjišťuje podmínky pro využití střešních nástaveb k pronájmu 
(změna užívání) 
- výměna vadných uzávěrů vody v bytech – dokončeno - až na pár výjimek (nebyly 
zpřístupněny byty) - jednotlivci si již musí domluvit termín sami, pokud tak urychleně 
neučiní, výměna již v rámci této akce nebude možná a bude podstatně dražší 
- oprava poškozené fasády na domě – firma s námi přestala komunikovat, bude předáno 
našemu právnímu zástupci 
- THERM – výměna vodoměrů SV, TV a měřidel, proběhne začátkem ledna – termíny 
vyvěšeny ve vchodech a na webu. S výměnou proběhne zároveň i odečet. Výměna zvýší 
komfort budoucích odečtů, nebude již potřeba zpřístupnění bytů, odečty budou prováděny 
dálkově. Proto žádáme všechny obyvatele, aby v oznámených termínech zpřístupnili byty 
(ve výjimečných případech je možno domluvit termín jiný – telef.spojení uvedeno na 
oznámení výměny) 
- vymáhaní dluhů – před žalobní upomínky (bude řešit JUDr. Ondřejová, náš nový právní 
zástupce) – upozorňujeme dlužníky, že je třeba dluh uhradit, neboť i členský podíl může 
skončit až v exekuci 
 
2. Prometheus 
 – návrh na společnou schůzku s firmou, podpis smlouvy ke společné spolupráci – smlouvu 
bude pan Z. K. konzultovat s naší právní zástupkyní. Jde o spolupráci k vybudování plynové 
přípojky (budou vlastní kotelna), odběr média a pomoc při VŘ na zhotovitele  
 
3. Plánovaná rekonstrukce ul. Cafourkova 
 – zjišťujeme podmínky, abychom mohli vybudovat plynovou přípojku, dřív než proběhne 
rekonstrukce naší ulice  
 
 
5. Různé: 
- návštěvní dny – žádosti, podněty, stížnosti -  opakovaná stížnost na porušování DŘ ze strany 
manželů Novákových na p. Novotného – předáváme právní zástupkyni 
– schválená jednorázová odměna pro správce budovy, pro uklízečku a náhradníka do PBD 
- prodloužená smlouva na pojištění statutárů (plná moc pro p. Kucharského z Partners) 
- představenstvo již v září schválilo refinancování úvěru – nyní příprava na doporučení ke 
schválení příští ČS – refinancování je výhodné, neboť fixace úroků bude ž do konce splácení 
a sazba 1,49% p. a. 
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- úklid – písemná výtka byla p. Valentovi doručena do vl. rukou, pokud nebudou odstraněny 
závady uvedené ve výtce do 15. 12. 2017 (nekvalitní úklid, úklid neprovádí dle prac. smlouvy 
osobně), bude následovat další výtka, poté může být i pracovní poměr ukončen dle ZP. 
 
 
 
 
Zápis zhotovila: P. Dvořáková 
 
 


