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Zápis č. 112015 

Z jednání představenstva BD Cafourkova ze dne 23. 11. 2015 

Schůzi řídil: Zdeněk Kovářík; 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

Přítomni: za představenstvo všichni; z kontrolní komise omluven pan Peroutka; 

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

 Vinkulace pojištění – stále trvá, pověřen p. Tesař na dokončení (do konce roku); 

 Výměna madel => zahájení v tomto týdnu, dle dohody následnou kontrolu provede 

p. Tesař a pí Krčmářová; 

 Dokončena pokládka lina a dlažby nad 12. patry a u sklepů; 

 Výměna zapůjčeného motoru ve strojovně výtahu v 522 – dokončena; 

 

2. Bod: stav radiátorů (p. Kovářík): 

 Kompenzátory jsou téměř kompletní; 

 Stále však chybí tři byty; 

 Problematická spolupráce se stávajícím zhotovitelem (p. Čížek), pokud se týká jeho 

časové tísně, představenstvo se v budoucnu bude obracet na pana Folka; 

 

3. Bod: Výměna výtahů (pí. Krčmářová a p. Holý): 

 Smlouva o dílo podepsána; 

 Dne 19. 10. 2015 proběhla mimořádná schůze představenstva – setkání se zástupci 

vítězného dodavatele a probíhalo dojednání konečné podoby dodávky (vč. 

barevného provedení apod.); 

 Harmonogram výměny stanoven na 6M (3/2016 až 8/2016); 

 O jednotlivých etapách a omezeních budou nájemníci s předstihem informováni; 

 

4. Bod: Návštěva pane Honce  - výměna osvětlení ve sklepních prostorách (p. Kovářík): 

 Představení cenové nabídky na výměnu osvětlení => cena 24 600,- Kč na vchod; 

 Představení návrhu – diskuze; 

 Představenstvo danou nabídku schválilo; 

 Diskuze nad jednotlivými detaily => schválen návrh na provedení rekonstrukce zatím 

u jednoho vchodu, následně proběhne zhodnocení, po případných úpravách budou 

následovat další vchody; 

 Doplnění bodu ze strany pana Kováříka – obdržen dopis od PRE, že bytový celek má 

nyní jiné jističe, obdržíme dodatek smlouvy => odsouhlaseno, pan Kovářík ještě osloví 

pana Maška – dodavatel úpravy elektroinstalace v domě; 

 

5. Bod: Převod bytů do OV  - vlna č. 5 (p. Holý): 

 Pouze informativní charakter; 

 V současné době se čeká na zapsání převodu na KN (návrh doručen koncem října); 

 Představenstvo informováno, že nyní činí podíl BD 62% v rámci SVJ; 

 

6. Bod: různé: 

 Žádost o ukončení nájmu v 522 dohodou (nebytové prostory) - schváleno; 
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 Žádost o pronájem NP na dobu určitou v suterénu domu - schváleno; 

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

 Předání dr. bytu v 522 (byt byl v nájmu nečlena BD) – P. D. 

 Úklid – probíhá dle harmonogramu, přijato opatření ke kontrole; 

 Prodloužení pojistných smluv; 

 Odhlasování termínů pravidelných schůzí představenstva na rok 2016: 

 18.1 

 15.2 

 14.3 

 18.4 

 16.5 

 13.6 

 11.7 

 15.8 

 19.9 

 17.10 

 14.11 

 12.12 

 

 

Zhotovitel zápisu: Martin Tesař 

……………………………………………. 


