
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 7/2021 ze dne 19. 7. 2021 

 
Schůzi řídil: Z. Kovářík 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní 
Kontrolní komise-  omluvena pí. Siváková 
 

1. Schválení programu; 

 

2. Kontrola úkolů: 
– kontrolní měření průzvučnosti bytů bylo  provedeno, stále  čekáme na výsledky; 
– stav realizace plynové přípojky – bylo dokončeno připojení na STL a oprava povrchu 

silnice, následně má být  dokončen HUP v  severní části objektu a úprava chodníku. Po  
kolaudaci plynové přípojky požádáme o obnovu stavebního řízení na kotelnu; 

– čistící rohože od firmy Gapa - bylo úspěšně dokončeno; 
– o prodeji  bytu č. 19/524 – v současnosti probíhá hlasování per rollam o schválení 

prodeje; 
– odstranění závad suchovodů – firma Flamistop bude urgována k provedení;  
– zřízení dřevěného ohradního plotu u č.p. 520 – z důvodu realizace  přípojky optického 

kabelu  do domu a nejasnosti trasy, nebyl zatím  plot umístěn; 
– od 1.7.2021 byla zajištěna náhrada na úklid po s.Dvořákové;  

 
3. Informace o průběhu hlasování BD Cafourkova per rollam – hlasování probíhá a 

současně se sčítají hlasy. Výsledky budou známy po ukončení hlasování během srpna. 
                                      
4. Projednání nájemní smlouvy TSK na kontejnerové stání. TSK požaduje 500,- Kč za 

jeden metr ročně, což je 17.000 Kč,- ročně za oba přístřešky. Smlouva je zatím 
v jednání. 

 
5. Stanovení technických parametrů k řešení kontejnerového stání – předsednictvo 

požaduje úpravu projektu. Stávající projekt má od chodníku pouze jeden vstup, což 
nevyhovuje. Požadujeme ze strany chodníku tři vstupy s posuvnými dveřmi a zúžení 
šířky. 
 

6. Projednána oprava chybné fakturace na čištění výtahových šachet firmy Schindler.r 
 

7.  Projednání přijetí nebydlícího člena do bytového družstva bylo zamítnuto.  
 

8. Projednání stížnosti na nadměrný zápach z bytu. Majitelé budou vedením družstva 
vyzváni k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, obrátí se vedení družstva na příslušné 
úřady. 
 



9.  Vedení družstva rozhodlo, že v měsíci září bude přistavěn kontejner u vchodu 523 na 
směsný odpad. Termín bude  upřesněn. 


