
Zápis z jednání představenstva BD (pověřený vlastník SV) číslo 062016 ze dne 13. 6. 2016 

Schůzi řídil: M. Tesař 
Zhotovitel zápisu: P. Dvořáková 
 
Představenstvo – přítomni všichni členové 
Hosté: členové kontrolní komise – kompletní 
 
1. Kontrola úkolů z minulých jednání 
    *požární dveře – podepsaný protokol o reklamaci (při řešení reklamací na zkoušku namontují 
silnější zavírače (brana) ve dvou vchodech 
    *dlažba na schodišti – oprava poškozené dlažby, zadáme statický posudek k event. opravě celého 
schodiště - skeletu 
    * zbývající hasicí přístroje budou dodány 
    * Schindler – probíhá montáž prahů na nástupištích 
    * proběhlo převzetí díla - nové osvětlení a oprava elektroinstalace ve sklepních prostorách 
 
2. Servis výtahu  
    * firma Schindler řeší převzetí servisu výtahu v 523, předána technická dokumentace k výtahu 
    * podepsaná nová smlouva na servis na nové výtahy, které byly již předány (520 a 522), ostatní 
postupně, tak jak budou převzaty 
 
3. Nabídka Draemnia Invest s.r.o. 
    * chemické vyčistění topného systému 
    * cenová nabídka 
   * pozvaní zástupců firmy na příští zasedání představenstva 
 
4. Vyhodnocení členské schůze BD a Shromáždění vlastníků 
    * obě schůze proběhly v náhradním termínu vzhledem k tomu, že řádná ČS BD nebyla 
usnášeníschopná. Představenstvo konstatovalo, že pro zajištění účasti udělalo vše, co je v jeho silách, 
bohužel není zájem ze strany členů BD a i některých vlastníků 
    * byl schválen výhledový plán oprav a investic 
    * zápisy z náhradní ČS BD i Shromáždění vlastníků v náhradním termínu budou zveřejněny na 
webu, usnesení i ve vývěskách 
 
5. Různé 
     * přestože stále řešíme nedostatky v úklidu, na p. Valentu jsme obdrželi pochvalný dopis za úklid 
v 526. Naproti tomu stížnosti na úklid písemně předány nebyly, jsou pouze v obecné ústní rovině 
     * po výměně všech výtahů zadáme generální úklid 
     * pronájem zrušených strojoven – nejprve budou opraveny a poté event. nabídnuty k pronájmu, 
bude-li to bezpečné 
     * Benešovi – představenstvo schválilo žádost o společné členství manželů 
      
 
Zápis vyhotovila Pavlína Dvořáková 
 
……………………………………………………….. 
 
Vzhledem k tomu, že pověřený vlastník SV Cafourkova je BD Cafourkova, zápis obsahuje projednávání 
otázek, které se týkají jak SV tak BD.  
 
    


