Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 8. 12. 2010
Přítomni:

Ing. Jan Löffelmann
Ing. Helena Haškovcová
Ing. Petr Hartmann
p. Radek Toufar

1) JL předal HH výpisy z účtu a faktury za uplynulé období
2) představenstvo se rozhodlo pro stanovení termínu zápisů ze schůzí do 14 dnů od konání, 7 dnů
pro korekturu. Do 1 měsíce od konání schůze bude zápis ze schůzí zveřejněn na webu.
3) Představenstvo provedlo úpravy zápisu z čl. schůze doplněného p. Roušalem z KK.
4) JL informoval představenstvo o návštěvě výstavy AQUATHERM a zjištěných faktech,
týkající se možného dodavatele zařízení pro kotelnu BD a refinancování hypotéky
5) JL informoval představenstvo o vývoji situace s možným odpuštěním povinnosti dát RB do
zástavy nabyté pozemky pod domy BD v souvislosti s již uskutečněnými splátkami úvěru
6) představenstvo pozve na příští schůzi pí Zikovou a seznámí ji s činnostmi, které bude BD
požadovat v případě, že převezme správcovskou činnost
7) představenstvo rozhodlo o zakoupení 4 ks hrabel na sníh pro vchody 1780-1783
8) představenstvo zajistí kontrolu regulace topných těles ve společných prostorách dle úkolu,
který uložila představenstvu členská schůze – zajistí p. Toufar s p. Hýnarem do další schůze
představenstva
9) příští schůze se bude konat ve 2. polovině ledna 2011
Úkoly:
1) JL přepošle opravený zápis z čl. schůze pí Haškovcové a p. Toufarovi
2) p. Toufar zjistí u fin. Ústavu Wüstenrot možné podmínky pro refinancování hypotéky
3) PH bude urgovat instalaci elektroměru pro NP ČHGSP
4) PH připraví materiál pro pronájem nevyužívaných sklepních prostor členům BD
5) HH připraví soupis činností pro bod 6)
6) JL zakoupí 4 hrabla na sníh do vchodů 1780-1783
7) JL upraví kontakty na představenstvo na webu – p. Toufar místo p. Hroudy
8) JL zajistí s pí Jermanovou změnu zápisu v OR – aktualizace
9) PH připraví návrh Směrnic pro hospodaření BD
10) JL zjistí na bytovém odboru MČ P13 možnost kopie plánu, 2-8 podlaží

