
ZÁPIS PŘEDSTAVENSTVA číslo 12019 ze dne 14.1.2019 
 
Schůzi řídil: Z. Kovářík;  
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Účast: omluven p. Holý 

 
1. Schválení programu; 

 
2. Kontrola úkolů:  
 -   Průběh akce podpisů k zástavě bytů pro refinancování - akce   
      dokončena.  
 -    Kamerový systém ve výtahu - podle informací technika je orientačně    
     začátek montáží stanoven na 21.1.2019. 
- Průběh stavu plynofikace objektu a kotelny - dle informací pana Šimka 

z firmy  Prometheus se čeká na schválení TSK, nutné pro stavební 
povolení. 

- Slíbené proškolení správců firmou Schindler na dozorce výtahu - zatím     
neprovedeno. 

- Osazení fotočidla ve výtahu v  čp.523 firmou Schindler -  zatím   
neprovedeno. 

 
3. Projednání stavu bytu p. Hájka po kontrole dne 4.1.2019. Byla přijata 

následující opatření: bude provedena kontrola  elektroinstalace a 
spotřebičů v bytě.. Nájemce bytu pan Hájek bude vyzván, aby do konce 
února tj. 28.2.2019 uvedl  byt do obyvatelného a zdravotně 
nezávadného stavu. Po té družstvo provede nezbytné opravy na 
náklady pana Hájka. Pokud pan Hájek do termínu nevyhoví, bude 
podán návrh na vystěhování dle nájemní smlouvy.  

 
4. Projednání přístupu obyvatel na střechu domu: 

Zjištěn pohyb osob na střeše domu a odpalování pyrotechniky z pláště 
zrekonstruované střechy. Z toho důvodu bude střecha zabezpečena 
proti pohybu neoprávněných osob.  Podle vyjádření hasičů, není střecha 
úniková cesta a z hlediska bezpečnosti je nutné zamezit přístupu 
osob.Rovněž je potřeba střechu zabezpečit před poškozováním.                  
 

5. Projednávání stížností na hluk v bytě č.p. 521. Obeslána protistrana i 
k vyjádření. 

 
6. Informace  o provozu a správě domu. Od 21.1.2019 bude probíhat 

oprava sklepních dveří. Po vyčištění sklepních prostor nákladem 
družstva se opět začínají společné sklepní prostory plnit odloženými 
věcmi ( nábytkem a pod.). V této souvislosti představenstvo žádá 
obyvatele,  aby dodržovali čistotu a pořádek v domě a nepoužívali 



společné prostory jako skladiště. Je to v rozporu s protipožárními a 
bezpečnostními předpisy. 
 
Různé: 
Dálkové odečty stavu měřidel byli provedeny v týdnu od 7.1.2019 do 
11.1.2019. Představenstvo požádalo o sdělení termínu příštích odečtů, 
aby mohlo upozornit družstevníky ohledně kontroly stavů.  
 

 


