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ZÁPIS 
z činnosti představenstva za měsíc duben 2020 

 

 Vzhledem k přetrvávající situaci nouzového stavu ve společnosti a nařízeným 

opatřením, i v měsíci dubnu se konalo představenstvo distanční formou, a to 

korespondenčně. Především bylo odloženo jednání členské schůze a 

shromáždění vlastníků, které se mělo konat 13. 5. 2020 na měsíc září. Důležitost 

těchto schůzí s ohledem na závažnost projednání programu, zejména 

revitalizace objektu, vyžaduje maximální účast členů BD i vlastníků.  Dále 

v souladu s doporučením vlády uvažovalo představenstvo o odklad či odpuštění 

jednoho nájmu OSVČ v pronajatých prostorách. Nakonec toto opatření nebylo 

potřeba uplatnit, neboť nájmy byly uhrazeny.  

 

Z důvodu ochrany obyvatel našeho domu jsme rozhodli objednat dezinfekci 

objektu společných prostor proti Covidu 19. Ta proběhla ve dvou etapách, 1. 4.  

a 16. 4. 2020. Práce provedla firma Novák. Případná další dezinfekce bude 

připadat v úvahu jen za situace, kdyby se vyskytla nákaza v našem domě a byla 

by nutná karanténa. Rovněž jsme zajistili vlastními silami každodenně 

opakovanou dezinfekci všech dotykových ploch, jako madel, tlačítek, včetně 

výtahu. Negativem této akce bylo omezení úklidových prací, kdy na doporučení 

prováděcí firmy bylo nutné z důvodu účinnosti nástřiku, omezit se jen na 

zametání týden po nástřiku. Tolik k vysvětlení k několika stížnostem na zhoršení 

úklidu. 

 

Ze soukromé  iniciativy některých členů představenstva byla vypsána petice na 

znovu otevření a průjezdnost ulice Na Bendovce na Cafourkovu. Podepsalo se 

cca 70 obyvatel a petice byla doručena na MČ Praha 8. Zjišťovali jsme i termín 

dokončení ulice Cafourkova. Dle sdělení firmy INOS, provádějící kanalizaci v 

podzemí, byla z 60 bm zatím provedena polovina. Předpoklad dokončení prací 

byl odhadnut na konec května. Zástupce firmy PORR, provádějící rekonstrukci 

ulice sdělil, že zatím nedostali pokyn z TSK k dokončení prací, předpokládá se 

měsíc červen. Běžné údržbové a havarijní práce byly zajištěny prostřednictvím 

našich správců. 

 

Představenstvo děkuje všem za bezproblémový přístup a pochopení v této 

nelehké době. 

 

Zapsal 

Zdeněk Kovářík 

t.č. předseda představenstva 


