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Zápis PŘEDSTAVENSTVA číslo 072017 ze dne 17. 7. 2017; 
 
Schůzi řídil: Z Kovářík; 
Zhotovitel zápisu: M. Tesař 
 
Představenstvo – omluven p. Holý; 
Hosté: členové kontrolní komise a náhradník PBD p. Beran; 
 

 
1. Kontrola úkolů (pí. Krčmářová): 

 Instalace záložních baterií a náhrada vadné dobíjecí soustavy (UPS, vchod 523)=> 
splněno již komplet; 

 Výměna vadných uzávěrů v bytech (spol. Doton s.r.o.), prozatím realizováno v 64 
jednotkách (celkově 102), zbývající část bude pokračovat během září (viz současné 
dovolené); 
 

2. Projekt vlastní plynové kotelny (p. Tesař): 
 V současné době stále probíhá vypracování jednotlivých projektů k primární žádosti 

na MČ; představenstvo bude blíže informováno na příští schůzi; 
 

3. Rekonstrukce střešních strojoven (p. Kovářík): 
 Během předcházející schůze představeny jednotlivé nabídky (obdrženy celkem 4), 

přičemž všechny nabídnuté částky na relativně vysoké úrovni (rozmezí 0,7 – 0,9 mio); 
 Z daného důvodu návrh na přezkum daných nabídek ze strany stavebního dozoru 

(relevantnost/přiměřenost nákladů apod.); 
 Na současné chůzi představen závěr => nabídky označeny jako vysoké, ovšem 

předložené ceny pravděpodobně přiměřené (především nižší hodnoty);  
 Po diskuzi představenstvo odsouhlasilo oslovení společnosti Mal-reko (nízká cena, již 

stávající spolupráce), přičemž proběhnou jednání o možnosti úpravy konečné ceny, 
popřípadě úpravy dalších podmínek; 
  

4. Program refinancování současného privatizačního úvěru (p. Tesař); 
 Předchozím měsíci proběhla návštěva pí Krčmářové a p. Tesaře v sídle Raiffeisen 

STAVEBNÍ SPOŘITELNA, na níž byly upřesněny důležité podmínky a kroky v případě 
pokračování současných jednání, především harmonogram jednotlivých kroků, dále 
zpětný souhlas členské základny, forma a množství podkladů apod.; 

 Představenstvo bylo o dané schůzi informováno, rovněž bylo informováno o reálnosti 
daného refinancování (především s ohledem na odloženou podmínku souhlasu 
Členské schůze); 

 Následně diskuze ohledně doby fixace a výši úrokové sazby => odhlasována fixace do 
konce splatnosti (úroková sazba fix. 1,49%); 

 Na další přípravě se bude primárně podílet p. Tesař v součinnosti s P. Dvořákovou 
(příprava dokumentů, komunikace s bankou apod.); 

 Předpokládaný (konečný)termín podpisu smlouvy (31. 8. 2017); 
 
5. Různé: 

 Návštěvní dny – žádosti, podněty, stížnosti; 
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 Schválení objednávky sond na všechna přístupová schodiště v objektu; 
 Pozvání p. ing. Folka a ing. Řehoře na zářijovou schůzi představenstva; 
 Doplnit dotazník pro fi INova, požádat o zaslání nabídky elektronicky – M.K. 

 
 
 

Zápis vyhotovil Martin Tesař  

………………………………….. 

 


