
Zápis č. 102014 ze schůze představenstva ze dne 13. 10. 2014 

Přítomni:  

Představenstvo – kompletní; kontrolní komise – kompletní; 

Vedoucí schůze: p. Holý 

Zápis: p. Tesař 

1. Bod - kontrola úkolů z minula (pí. Krčmářová): 
- Zajištění kontejnerů na úklid ve sklepních prostorách – 18. 10. 2014 od 9:00 (organizátor 
úklidu-  p. Šebesta); 
- Pojištění statutárních orgánů – trvá (p. Tesař); 
- Upomínky dlužníkům – do konce týdne (pí. Dvořáková); 
- Výtah – vandalismus – řeší se s panem Folkem  - trvá(p. Kovářík); 
 
2. Bod – Informace o kontrole topného systému, regulace tlaku SV, výměna vodoměrů (p. 
Kovářík):  
- Žádost společnosti DOTTON o předání díla (regulátory tlaku) – v současné době již fungují 
správně/bez připomínek, představenstvo schválilo předání díla (provede p. Kovářík); 
- Nabídka na výměnu měřáků od společnosti Therm (termín: leden – spolu s odečty), 
představenstvo si nechá poslat bližší informace k dané nabídce (včetně možnosti instalace 
vodoměrů s dálkovými odečty); 
- Výměna kompenzátorů – stále probíhá; 
 
3. Bod – 2. Kolo výběrového řízení (p. Kovářík) 
- Přítomen pan ing. Zákoutský (stavební/projektový dozor) – na minulé schůzi 
představenstva byl požádán o odborný přezkum obdržených nabídek; 
- Představenstvo bylo informováno o další nabídce, jež dorazila po termínu (spol. Hydroizol), 
dodatečně přezkoumána; 
- Diskuze nad všemi nabídkami; 
- Ze strany projektového dozoru doporučena nabídka spol. NOVIS => ze strany 
představenstva schválena; 
- S vybraným kandidátem proběhne základní diskuze (ohledně termínů atd.); 
 
4. Bod – Odkup pozemku (p. Holý): 
- Vše pokračuje (čeká se na smlouvu od MČ); 
- Finanční prostředky na odkup jsou k dispozici; 
 
5. Bod – Stanovy BD (p. Holý, Kovářík): 
- Na mimořádné schůzi (p. Holý, Kovářík) proběhly hlavní úpravy; 
- V rámci schůze představenstva proběhla diskuze nad některými body (zejména: schvalování 
přijímání nových členů družstva, pravomoci představenstva ohledně schvalování 
mimořádných investičních výdajů atd.); poté představenstvo schválilo finální verzi Návrhu 
Stanov BD  
- Do termínu 3.11.2014 bude návrh Stanov vložen do schránek a zveřejněn na webu => 
schválení na nadcházející členské schůzi; 
 
 



6. Bod – Předložení a schválení  podkladů pro roční vyúčtování služeb aj. (p. Holý): 
- Seznámení s návrhem na nové směrnice; 
- Diskuze nad některými body (zejména účtování platby za výtah apod.); 
 
7. Bod – Informace k probíhající revitalizaci vnitřních prostor (p. Kovářík); 
- Stále probíhá poptávkové řízení (termín nabídek do 3. 11. 2014); 
 
8. Různé: 
- Příprava programu ČS BD; 
- Prověření stížnosti ohledně zneužívání kočárkáren (skladování tiskovin a letáků); bude 
vyvěšena výzva k odstranění věcí z kočárkáren kromě kočárků, jízdních kol, koloběžek apod. 
- Nabídka přidělení dvou uvolněných družstevních bytů  - postup, cena, zveřejnění – formou 
výběrového řízení ve vývěskách a na webu 30 dnů dle Stanov; 
- Prodloužení smlouvy o nájmu reklamní plochy Softbalovému klubu Joudrs Praha; 
- Nabídka pronájmu mediálního prostoru do výtahů objektu – odloženo na příští jednání; 
- Technické provedení fin. kompenzace jističů v těch bytech, kde je nebylo třeba vyměnit při 
opravě elektroinstalace (byly vyměněny již dříve na náklady členů BD) – kompenzace 
proběhne v rámci ročního vyúčtování za rok 2014; 
- Vyčištění šachet výtahů – nabídka od spol. Schindler- odloženo na příští jednání; 
- Info, žádosti, atd. z návštěvních dnů; 
 
Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


