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Zápis č. 092015 

Z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 14. 9. 2015 

Schůzi řídila: Pavlína Dvořáková; 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

Přítomni: za představenstvo všichni; z kontrolní komise omluveni pan Peroutka a paní Siváková; 

Hosté: zástupci společnosti Požární servis s.r.o.  

 

1. Bod: návštěva zástupců společnosti Požární servis – (p. Kovářík): 

 Dodávka požárních a běžných dveří do společných prostor; 

 Prezentace nabídky, ujasnění ceny a odpovědi na dotazy ze strany představenstva 

s vítězem VŘ; 

 

 

2. Bod: kontrola úkolů z minula (pí. Krčmářová):  

 Jednání se společností Poda – instalace optických kabelů – pošlou smlouvu, bude 

případně připomínkována (pí Krčmářová); 

 Stav radiátorů –bude prováděna kontrola do konce září (pan Čížek – externista), 

objevily se další závady na odvzdušňovacích ventilech  – bude se i nadále řešit (p. 

Kovářík); 

 Vinkulace pojistného – stále se řeší (p. Tesař); 

 Kontrola úklidů – diskuze nad změnou způsobu kontroly – pokračuje (p. Kovářík); 

 

3. Bod: výměna madel (p. Tesař): 

 Vítězná firma vybrána – společnost: Truhlářství Bezděk (FOP); 

 V současné době příprava smlouvy a výběr termínů; 

 Představenstvu předloženy dva vzorky – buk lakovaný a mořený => vybrán buk 

mořený; 

 Další komunikace s panem Bezděkem (zejm. příprava smluv) i nadále p. Tesař; 

 

4. Bod: Vyhodnocení poptávkového a příprava výběrového řízení na výměnu výtahů (pí. 

Krčmářová): 

 Do stanované doby pro poptávkové řízení  představenstvo obdrželo celkem pět 

nabídek (Výtahy Schindler, KONE, MSV Liberec, Výtahy Schmitt+son, LIFT); 

 Představenstvo se s nabídkami důkladněji seznámilo – včetně cenové nabídky; 

 Na základě diskuze a hlasování byly do výběrového řízení vybrány tři společnosti 

(KONE, Výtahy Schindler, MSV Liberec); 

 Představenstvo rozhodlo o konání mimořádné schůze dne 21. 9. 2015 (od 18:15), na 

kterou budou pozváni zástupci vybraných společností – proběhne detailní seznámení 

s jednotlivými nabídkami, popř. odpovědi na dotazy představenstva; 

 Do té doby budou všechny zúčastněné subjekty informovány o výsledku 

poptávkového řízení  – p. Krčmářová; 

 

5. Bod: revitalizace společných prostor (p. Kovářík): 
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 Představenstvo informováno o dokončených pracích a celkovém stavu revitalizace; 

 Rozhodnuto, že na mimořádné schůzi představenstva (21. 9. 2015) bude rovněž 

rozhodnuto o barvě plechových krytů a plechových dveří u el. rozvaděčů ve 

společných prostorech; 

 

 

 

6. Bod: různé: 

 Žádosti a stížnosti z návštěvních dnů  

 Seřizování světel ve společných prostorách - probíhá 

 Oprava uvolněných dlaždic u vchodu do domu - dokončeno 

 

 

 


