
Zápis č. 092014 ze schůze představenstva ze dne 15. 9. 2014 

Přítomni:  

Představenstvo – kompletní; kontrolní komise – kompletní; 

Vedoucí schůze: p. Kovářík 

Zápis: p. Tesař 

1. Bod - kontrola úkolů z minula (pí. Krčmářová): 
- výběrové řízení (oprava střechy, revitalizace spol. prostor) – pokračuje (viz níže); 
- vodoměry na studenou vodu – výměna => p. Kovářík (p. Folk) bude se řešit letos; 
- Změna vyúčtování energií/služeb (p. Holý) => pokračuje; 
- Pojištění statutárů/nemovitosti – p. Tesař => zbývá doložit smlouvy představenstvu 
(pokračuje); 
 
2. Bod - Výběrové řízení na opravu střechy (p. Kovářík):  
- do 12:00 byly doručeny 3 nabídky (ABISK s.r.o., COLLEGIM TRADE s.r.o., NOVIS s.r.o.); 
- proběhlo otevření obálek – seznámení se představenstva se základními údaji nabídek; 
- na představenstvu byl účasten i autor projektu ing. Zákoucký (konzultant); 
- pan ing. Zákoucký byl požádán o posouzení technických parametrů jednotlivých nabídek 
(do příští schůze představenstva); 
- pan ing. Zákoutský byl zároveň požádán o technický dozor nad budoucí rekonstrukcí (spolu 
s dozorem projektanta); 
 
3. Bod – Stanovy BD (komise: p. Holý, p. Kovářík, p. Peroutka) 
- naplánována mimořádná schůze na 29. 9. 2014 (19:00); do této doby mají být shrnuty 
všechny připomínky členů představenstva (vč. KK) => proběhne finální úprava; 
 
4. Bod – Odkup pozemku (p. Holý): 
- vše pokračuje (čeká se na smlouvu od MČ); 
 
5. Bod – Mimořádná splátka anuit (p. Holý): 
- jednání se Sberbank pokračuje (čeká se na platby);  
 
6. Bod – revitalizace vnitřních prostor (p. Krčmářová): 
- sestavení všech požadovaných úkonů: výměna podlahové krytiny (vč. schodišť), nalakování 
zárubní, výměna dveří, oprava a výmalby stěn/stropů, výměna madel u schodů; 
- diskuze nad typem krytiny (dlažba vs. PVC (popř. alternativní materiály) => schváleno PVC; 
 
7. Různé: 
- Informace o odstoupení pana Vasileva z pozice náhradníka představenstva; 
- Žádost o pronájem NP (č.p.) 520; 
- Informace ze SBDSM; 
- Projednání stížnosti (zneužívání kočárkáren ke skladování jiných předmětů); 
- Informace o stání u soudu (p. Novotný Adam) 
- Informace o nabídce spol. Rio Media – internetové připojení pro nájemníky; 
- Různé; 
 



Zápis vyhotovil: Martin Tesař 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


