
1 
 

Zápis č. 032016 

Z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 14. 3. 2016 

Schůzi řídila: paní Krčmářová; 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař; 

Přítomni: za představenstvo všichni; hosté: kompletní kontrolní komise; 

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

 Kompenzátory => hotovo, bude uskutečněna tlaková zkouška a seřízení tepelné 

soustavy (p. Folk - SBD); 

 Nové Stanovy Společenství vlastníků => ze strany p. Holého osloveno SBD, čeká se na 

jejich vyjádření, stanoven termín dokončení do dubna, => proběhne aktivní oslovení 

ze strany BD;  

 Opakované stížnosti na hluk v bytě p. Novotného vchod 524 => jednání 

s poškozenými, bude oslovena jejich právní zástupkyně ke konzultaci dalších kroků; 

 Seřízení vstupních dveří => hotovo; 

 Zatékání fasády => proběhlo osazení kovových krytů střešního větrání; 

 Vandalismus v domě => omluva ze strany viníka, škoda bude uhrazena v plné výši; 

 

2. Bod: Výměna dveří ve společných prostorách => reklamace závad a jejich odstranění (p. 

Kovářík): 

 I když již  firma některé reklamace začala řešit, stále výtky (především nedovírání 

samouzavíracích dveří); 

 Další připomínky budou předány zástupcům zhotovitele k dořešení reklamací 

 

3. Oprava a výměna zastaralého el.  vedení a osvětlení ve sklepních prostorách (p. Kovářík): 

 Smlouva již podepsána s panem Honcem; 

 Vzorově bude vyhotoven vchod 526 – následně proběhne posouzení; 

 Pokud bude vše v pořádku,  proběhne oprava a výměna i v dalších vchodech; 

 

4. Revitalizace vestibulů a výměna výtahů (p. Kovářík): 

 V současné době probíhají obě akce současně, prozatím sladěnost; 

 Řešeny jednotlivé připomínky; 

 Ve vestibulech již položen nový beton, po pokládce dlažby dojde k nalakování 

radiátorů a k celkové výmalbě; 

 Výměna výtahů zatím probíhá ve vchodech 520 a 522, dokončení do konce dubna 

 

5. Příprava další vlny převodů bytových jednotek do OV + mimořádní splátka privatizačního 

úvěru (p. Holý): 

 Nyní již 7. vlna; 

 Pokračuje dle zavedeného scénáře; 

 Nyní celkem 5 žádostí, celková mimořádná splátka úvěru cca CZK 1,8 mio; 
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6. Výběrové řízení na nového správce domu (pí. Krčmářová): 

 K 30. 4. 2016 podal stávající správce pan Šebesta výpověď – uvedeny časové a 

zdravotní důvody (od 16. 4. 2016 by čerpal zbývající dovolenou); 

 Jelikož v současné době BD nedisponuje adekvátním nástupcem – nutno řešit situaci 

neprodleně; 

 Navrženy možné varianty řešení:  

1) Nabídka ze strany pana Dziaka na výkon této funkce v době od 16:00 do 20:00 

(tedy na poloviční úvazek), s tím že by v dopoledních hodinách od 8:00 do 12:00 

prováděl funkci pan Šebesta (tedy rovněž na poloviční pracovní úvazek);  

2) Nové výběrové řízení  - podmínka spolupráce s jednou osobou na plný pracovní 

úvazek; 

3) Požádat o správu SBD; 

 Představenstvo hlasováním vybralo první variantu => dva správci na poloviční 

pracovní úvazek s tím, že mzdové náklady zůstanou stejné jako dosud; Fyzicky tak 

správce bude přítomen denně 8-12 a poté 16-20 hodin (jinak na telef.), a to od 1. 5. 

2016. 

 

7. Plán oprav a investic na další období: roky 2016 – 2017 (pí. Krčmářová): 

 Diskutovány různé návrhy; 

 Návrh na kompletní osazení domu venkovními žaluziemi a zasklením všech lodžií => 

pověřen p. Tesař na vyhotovení hrubé kalkulace celkových nákladů na obě dvě 

investiční akce (do příštího zasedání představenstva); 

 

 

8. Různé (p. Dvořáková): 

 Přijetí vítěze VŘ na přidělení bytu 522/18 za člena BD (smlouvy atd.) – info M. K. 
 Opětovná stížnost na hluk z bytu 524/11 – M. T. 
 Info, žádosti atd. z návštěvních dnů – P. D. 
 Odpověď na stížnost pí Humplové zajistí Z.K. a M.T. 

 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

……………………………………………. 


