
Zápis č. 072014 ze schůze představenstva ze dne 14. 7. 2014 

  Přítomni: představenstvo BD - kompletní 

      kontrolní komise – p. Peroutka, omluveni: pí. Siváková, p. Kotalík; 

Vedoucí schůze: pí. Dvořáková 

Zápis: p. Tesař 

1. Bod - kontrola úkolů z minula (pí. Krčmářová): 
- Pojištění statutárů BD (p. Tesař) => hotovo; 
- Změna vyúčtování energií/služeb (p. Holý) => pokračuje; 
- Vyhotovení zápisů ze členských chůzí (p. Tesař) => hotovo; 
- Příprava změny stanov dle nového OZ (komise) => pokračuje; 
 
2. Bod - Výběrové řízení na opravu střechy (p. Kovářík):  
- V současné době dorazily dvě nabídky na zhotovení díla, další nabídky mohou být doručeny 
v nejbližší době; 
- Zároveň představenstvo obdrželo nezávislý posudek o současném stavu střechy vč. 
doporučení ohledně dalších kroků; 
- Diskutován další vývoj => dohodnuto, že si BD nechá zpracovat projektovou dokumentaci 
=> pověřen p. Kovářík (urychlené výběrové řízení na projektovou firmu); zároveň pí. 
Krčmářová + pí. Dvořáková vytvoří vyzývací dopis na výběrové řízení (do 11. 8. 2014); 
 
3. Bod - úprava stanov dle nového OZ (komise): 
- Stále probíhá komunikace s právní kanceláří (zdržení kvůli dovoleným atd.); do příštího 
zasedání představenstva budou předloženy ještě další požadavky na podobu stanov ze strany 
BD (p. Kovářík); 
 
4. Bod - výzva pro nájemníky (p. Holý): 
- Diskuze ohledně způsobu výzvy nájemníků k úhradě plateb za výkup pozemku => 
odsouhlaseno klasické vyvěšení (včetně webu); 
 
5. Bod – odkup pozemku (p. Holý): 
 - Pokračuje komunikace mezi panem Holým a MČ (smlouvy, podmínky, atd.); 
 
6. Bod – různé (p. Dvořáková): 
- Žádost o splátkový kalendář (do konce roku) => schváleno; 
- Žádost o schválení podnájmu => schváleno; 
- Žádost o možnost používání šeků i pro platby SVJ (p. Krčmářová) => schváleno; 
 
7. Bod – odstoupení náhradníka představenstva: 
Oznámení p. Kodra, že se rozhodl k dnešní schůzi představenstva odstoupit z pozice 
náhradníka představenstva => představenstvo vzalo oznámení na vědomí a poděkovalo 
Zdeňku Kodrovi ze jeho velmi přínosnou spolupráci; 
 
 
Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


