
Zápis z jednání PŘEDSTAVENSTVA číslo 7/2019 ze dne 15.7.2019 
 
Schůzi řídil : Zdeněk Kovářík  
Zhotovitel zápisu: Jiží Dziak 
 
Představenstvo – omluven Ing. Tesař – dovolená 
Hosté: členové kontrolní komise;  

 
1. Schválení programu; 

 

2. Kontrola úkolů 
- Škodní událost k vytopeným bytům – provedeno doplnění informací pro 

pojišťovnu Mgr. Janem Holým, pojišťovna Allan zaslala potvrzení o převzetí 
informací, škodní událost stále v řešení; 

- Informace o stavu  řízení plynové kotelny a plynové  přípojky -  stavební úřad 
MČ Praha 8 zastavil stavební řízení na povolení kotelny z důvodu  neudělení 
povolení plyn přípojky.  Územní řízení na stavbu plynové přípojky je stále 
v jednání. 

- Doplňující opravy oken – zhotoviteli byl odeslán seznam žadatelů. Informace 
o průběhu budou vyvěšeny na nástěnce, dle rozvržení prací zhotovitele;. 

     
3. Provedeno vyhodnocení náhradní členské schůze BD a shromáždění vlastníků a , 

schválení zápisu; Vyjádřeno poděkování členům, kteří se schůze zúčastnili.  
 

4. Příprava ankety na revitalizaci objektu (včetně rozšíření lodžií)– anketa bude 
vypsána během září; 
 

5. Vypsání výběrového řízení na opravu schodišť – zatím odloženo z důvodu možné 
kompletní revitalizace objektu na základě výsledku ankety;. 
 

6. Informace o činnosti kanceláře, provozu a správě domu  – vzhledem k poptávce 
na volná místa  v kočárkárnách, rozhodnuto o  uvolnění  kočárkárny v č.524 
(zadní vchod), která se dosud používala jako sklad pro řemeslníky. Po částečné 
úpravěi a osazení příslušným zařízením, bude zpřístupněna pro potřeby obyvatel 
domu. Termín bude upřesněn. 
- Bude požádáno o snížení počtu kontejnerů před vchodem 525 o jeden kus. 
- Žádáme všechny, kteří mají u dveří před bytem na společné chodbě nějaký 

předmět, který by ohrožoval bezpečný únik osob při požáru ( tj. kočárky, 
stolky, židle apod.) o jejich odstranění. Při nedávné kontrole hasičů, jsme byli 
upozorněni, že chodby musí být průchozí a bez překážky, o kterou by se 
mohla osoba při úniku zranit.  Při požáru dochází často k výpadku proudu, 
nebo hustému kouři, což značně snižuje orientaci osob. 

 


