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Zápis č. 022016 

z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 15. 2. 2016 

 

 

Schůzi řídila: paní Dvořáková; 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař; 

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

1. Veřejné výběrové řízení (veřejné otevírání obálek) na přidělení družstevního bytu 522/18 

(řídila pí. Krčmářová): 

 Do 15. 2. představenstvo obdrželo 7 nabídek (obálek), vč. 7 příchozích 

zálohových plateb; 

 Všechny obálky umístěny v trezoru kanceláře BD a SV; 

 Otevírání obálek byli přítomni i jednotliví zájemci (přesná prezentace 

neprováděna – otevírání obálek bylo veřejné); 

 Otevřením obálek pověřen pan Holý: ten konstatoval, že všech sedm zájemců 

dodrželo všechny předepsané náležitosti VŘ (vč. zálohových plateb - jistin); nabídky 

k dispozici v kanceláři družstva (viz ochrana osobních údajů); 

 Vybrána nabídka s nejvyšší nabídnutou cenou za nabytí čl. práv s právem 

nájmu k předmětnému bytu (dotyčný zájemce nebyl přítomný) => bude 

vyrozuměn  dle pravidel soutěže s výzvou k úhradě kompletně nabízené ceny; 

 V případě nezájmu nebo nedodržení všech ostatních podmínek vítězem VŘ 

budou osloveni další zájemci podle pořadí nabízené ceny; 

 Zároveň proběhne zpětná úhrada-vrácení došlých záloh-jistin; 

 Na závěr proběhlo poděkování všem přítomným za zájem a návštěvu; 

 Následně probíhala pravidelná schůze představenstva za přítomnosti 

kontrolní komise (viz další body); 

 

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

 Kompenzátory => chýlí se ke konci, na 19.2 domluvena návštěva poslední BJ; 

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

vyjádření, stanoven termín dokončení do dubna (nutno schválit na následujícím 

Shromáždění vlastníků na konci května 2016); - zodpovídá J. H. 

 Revitalizace osvětlení ve sklepních prostorách => přihlášeny 3 firmy; diskuze 

představenstva ohledně zvoleného typu osvětlení (žárovky vs. zářivky) => významný 

vliv (cena vs. svítivost); přihlášené firmy budou požádány o doplnění alternativních 

nabídek popř. konzultací (viz výše); - zodpovídá Z. K. 

 Seřízení nových vstupních dveří a instalace automatického otvíracího zařízení => 

proběhne do konce února nebo začátkem března; 
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3. Bod: Revitalizace společných prostor  - vestibuly (Zdeněk Kovářík) 

 Proběhne v březnu; 

 Představen detailní harmonogram; 

 Nájemníci budou informováni; 

 

4. Bod: různé: 

 Info, žádosti, stížnosti atd. z návštěvních dnů – P. D.; 

 Vandalismus v domě – kamerový systém zachytil viníka poškození dveří ve vchodu 

522 => bude vyčíslená škoda na opravu a dotyčný bude vyzván k úhradě; 

 Stížnost na zatékání do bytů situovaných na západní straně pod střechou - není 

zapříčiněno zatékáním střechou => budou instalovány ochranné mřížky k větracím 

otvorům na fasádě;  

 Předběžná příprava na členskou schůzi BD a Shromáždění vlastníků (schválené 

datum: 24. 5. 2016, sál objednán); 

 Různé; 

 

 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

……………………………………………. 


