
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 3/2022 ze dne 21.3.2022 

 
Schůzi řídil: pan Kovářík 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo – kompletní 
Kontrolní komise – kompletní 
Hosté – ing.arch. Mastíková (k bodu 3),  p.Motejzík; p.Kračmar; p.Švaříček (k bodu 4) 
 

1. Schválení programu- program schválen bez připomínek. 
 

2. Kontrola úkolů: 
– Kontrola stavu členské základny zatím trvá p. Holý; 
– Předávací protokol  PPSD na zhotovení plyn. přípojky byl schválen; 
– Stavebního řízení na kotelnu – úkol trvá; 
– Aktualizace web. formulářů a oznámení o změně účtů zainteresovaným bylo 

provedeno; 
– Revize elektroinstalace zatím neprovedena; 
 

3. Upřesnění projednání projektu Loxia revitalizace výměníku – přístavba obytného 
domu k č.pop. 526. Projekční kancelář opět neposkytla  bližší informace o výstavbě 
kromě několika vizualizací týkajících se vzhledu objektu. Proto představenstvo 
nemůže k tomuto projektu zaujmout nějaké stanovisko.  
 

4. Projednána stížnosti p. Motejzíka na hluk z bytu p. Kračmara, který poskytl ubytování 
Ukrajinským uprchlíkům.  Jedná se o tři děti a tři dospělé osoby, na které jsou časté 
stížnosti ohledně hluku. Ke stížnosti se připojil i pan Švaříček, který bydlí nad bytem 
pana Kračmara. Pan Motejzík nesouhlasí s počtem osob a požaduje jejich snížení. Pan 
Kračmar po domluvě slíbil nápravu,  aby ke zvýšenému hluku, zejména v nočních 
hodinách již nedocházelo. Záležitost bude urgentně řešena podle Stanov BD. 
K tomuto bodu byl vypracován samostatný zápis z jednání.        

                               
5. Nabídky pojišťovny Kooperativa a Generali Česká pojišťovna  na pojištění objektu  

bylo z časových důvodu zatím odloženo na příští zasedání představenstva. 
 
6. Informace o situaci k Sberbank CZ a.s. vzata na vědomí. Pojištěné plnění na oba účty 

ve výši 200 000 Euro z GSFT jsme obdrželi a správa domu je tak finančně zajištěna. 
Investiční akce jsou však zastaveny. Pro uplatnění nároku na zbývající částku nadále 
sledujeme vývoj situace. 

 
7. Informace o činnosti kanceláře, provozu a správě domu – vzhledem k finanční situaci 

jsou do odvolání zrušeny veškeré drobné a servisní opravy mimo havarijních oprav.  
 

***************** 


