
 
 

Zápis č. 102015 

z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 12. 10. 2015 

Schůzi řídila: Marcela Krčmářová; 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

Přítomni: za představenstvo všichni, kromě omluveného pana Kováříka; z kontrolní komise omluven 

pan Peroutka; 

1. Bod: kontrola úkolů z minulých období (pí. Krčmářová):  

 Kontrola radiátorů – trvá; je třeba zajistit odvzdušnění v posledních patrech a také 

vyzvat ostatní, aby alespoň na 24 hodin otevřeli radiátory na plný výkon 

 Vinkulace pojistného – stále se řeší (p. Tesař) => rovněž probíhá komunikace 

s pojistitelem (nastavení nových poplatků);  

 Výměna madel (p. Tesař) – v současné sobě probíhá podpis smlouvy a rozbíhá se 

výroba; 

2. Bod: výběrové řízení na výměnu výtahů (pí. Krčmářová + pí. Dvořáková): 

 V minulém týdnu někteří členové představenstva (pí. Krčmářová, p. Holý, pí. 

Dvořáková) navštívili provozovny spol. KONE a Schindler (účastníci užšího 

výběrového řízení spolu s MSV Liberec), kde se seznámili s technickým řešením 

jednotlivých nabídek, rovněž byly navštíveny některé referenční stavby, kde jsou 

předmětné výtahy již v provozu 

 Prezentace o jednotlivých návštěvách – dojmy, zkušenosti, poznatky; 

 Na základě diskuze nad jednotlivými aspekty a možnostmi, porovnání nabídek vybrán 

vítězný subjekt => Výtahy Schindler a.s.; vítěz nabídl výborné technické řešení tak, 

jako i firma KONE, pro nás však značně finančně příznivější 

 Představenstvo se poté dohodlo na dalším postupu => na následující schůzce příští 

pondělí proběhne návštěva zástupce vybrané společnosti => budou se ladit a 

domlouvat konkrétní podmínky realizace spolu s vizualizací; poté bude předložen 

návrh smlouvy, a pokud bude podepsána do konce října 2015, samotná realizace 

postupné výměny bude zahájena v březnu 2016. Vlastníci a členové BD i nájemci 

budou včas obeznámeni s odstávkou výtahů. V této souvislosti se podařilo s vítězem 

VŘ dohodnout zapůjčení motoru (tedy zdarma) pro výtah v 522 do doby, než bude 

vyměněn za nový (z důvodu stále se zvyšující hlučnosti výtahu, zejména v noci). 

3. Bod: různé: 

 

 Stížnost na úhradu za užívání výtahu – předmětem stížnosti je tvrzení, že dotyčný 

hradit provoz výtahu nehodlá, neboť bydlí v 1. patře a jeho rodina výtah neužívá; 

pověřen odpovědí pan Holý 

 Osvětlení sklepních prostor  – průzkum možností  osvětlení  na čidlo nebo spínač, 

abychom zamezili plýtvání el. energií  (v některých sklepních prostorách se svítí celou 

noc) 

Zhotovit zápisu 

Martin Tesař 

 

 


