
Zápis č. 082014 ze schůze představenstva ze dne 11. 8. 2014 

Přítomni:  

představenstvo BD – omluven pan Holý; kontrolní komise – p. Peroutka, pí. Siváková; 

Vedoucí schůze: pí. Krčmářová 

Zápis: p. Tesař 

1. Bod - kontrola úkolů z minula (pí. Krčmářová): 
- Změna stanov dle NOZ (p. Kovářík, p. Holý, p. Peroutka)=> v současné době je k dispozici 
základní text, do příští schůze představenstva bude připomínkován; 
- Změna vyúčtování energií/služeb (p. Holý) => pokračuje; 
- Výběrové řízení (pí. Dvořáková, pí Krčmářová) => pokračuje příprava; 
 
2. Bod - Výběrové řízení na opravu střechy (p. Kovářík):  
- byly provedeny sondy do pláště střechy a vyhotoven posudek (projekt vyhotoven tento 
týden): stav střechy není dobrý (mokrá izolace, špatné kotvení atd.); nabídky dle projektu by 
měly dorazit do 15. 9. 2014; diskuze jakým způsobem a kdy by mělo dojít k rekonstrukci 
(etapy atd.); 
 
3. Bod – Rekonstrukce vnitřních prostor (p. Kovářík, pí. Krčmářová) 
- představenstvo se dohodlo na provedení rekonstrukci vnitřních prostor (vč. podlahových 
krytin); domluvený termín realizace: zimní období 2014/2015; diskutován konečný 
rozsah/použité materiály apod.; konec přijímání nabídek do 30. 9. 2014 (výběr bude probíhat 
v říjnu); 
 
4. Bod – Odkup pozemku (p. Holý): 
- Pan Holý omluven => dle všech informací, odkup probíhá dle scénáře schváleného poslední 
mimořádnou členskou schůzí; 
 
5. Bod – různé: 
 - Žádost o pronájem nebytových prostor jako skladiště pro nepodnikatele; 
- Návrh na změnu pracovní doby pana Šebesty; 
- Projednání nabídky ze strany realitního makléře – nabídnuty služby BD; 
- Stížnost na nového člena BD; 
- Představenstvo bere na vědomí odstoupení člena kontrolní komise pana Kotalíka – nástup 
zvolené náhradnice: paní Šebestové; 
- Představenstvo se dohodlo na výzvě na nového náhradníka do PŘE po odstoupení p. Kodra 
(na další členské schůzi); 
- Představenstvo informováno o situaci ohledně montáže tlakových regulátorů ze strany 
spol. DOTTON s.r.o. – k montáži doposud nedošlo (společnost bude urgována) – p. Kovářík; 
 
 
Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


