Zápis ze schůze představenstva BD 1780-1784 ze dne 4. 11. 2008
Přítomni:

Ing. Jan Löffelmann
Ing. Helena Haškovcová
Ing. Petr Hartmann
Ing. Lubomír Soukal
Jaroslav Hrouda

Body jednání:
1) kontrola splnění úkolů z minule schůze představenstva
2) představenstvo uzavřelo smlouvu s firmou Jindřich Čada o úklidu kontejnerových stání před
vchody Fantova 1780 a 1783
3) představenstvo vzalo na vědomí výzvu MČ Praha 13 o povinnosti informovat MČ o počtu psů
chovaných členy BD Fantova 1780-1784
4) JL předal HH zaplacené faktury za uplynulé období
5) JL informoval představenstvo o dalším postupu jednání o navrácení NP ve vchodu 1781 pro
potřeby bytového družstva
6) JL seznámil představenstvo se záměrem reklamní agentury umístit za úplatu na severní stranu
domu reklamní plachtu až v r. 2009
7) JL seznámil představenstvo s výsledky poptávkového řízení na čipový zabezpečovací systém
domů družstva
8) představenstvo souhlasí s pronájmem NP v domě 1783 p. Kourkovi
9) představenstvo souhlasí se zasklením lodžie v bytě 1783/1, p. Čermák
10) p. Jenšovský (1782/15) dodá do 9. 11. odpověď na výzvu představenstva BD k uhrazení dlužné
částky s vlastním návrhem splátkového kalendáře, kde se zaváže uhradit dlužnou částku nejpozději
do konce března 2009
11) představenstvo se usneslo na zřízení funkce domovníka pro potřeby BD
12) představenstvo určilo termín další členské schůze BD na 9. 12. 2008
Úkoly:
1) JL zkompletuje a odešle odpověď na výzvu MČ Praha 13 dle bodu 3)
2) JL obešle firmy z poptávkového řízení na čipový zabezpečovací systém domů družstva
doplňkovým požadavkem na zabezpečení vchodových dveří
3) HH zaeviduje dodané faktury a předá je Centře
4) JL dořeší s dosavadním nájemcem NP v domě 1781 ukončení nájemní smlouvy a předání prostor
5) PH připraví návrh smlouvy s náplní práce domovníka a časovým rozvrhem údržby
6) JH dodá seznam psů za vchod 1784
7) PH připraví požadavky pro poptávku na správu objektů BD
8) JL vypíše výběrové řízení na správcovskou firmu pro rok 2009
9) JL uvědomí odbor životního prostředí MČ Praha 13 o uzavření smlouvy dle bodu 2)

