Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 9. 3. 2011
Přítomni:

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

Omluven: p. Vladimír Hájek
Host:

p. Tille – finanční poradce Fincentrum

1) JL předal HH faktury a výpis z účtu za minulé období
2) kontrola úkolů z minulé schůze představenstva
3) pí Mařánková (1781) seznámila představenstvo se záměrem využít sklepní prostory v domě
1781 pro účely nápravného tělocviku.
4) p. Tilleseznámil představenstvo se 3 variantami přeúvěrování hypotéky u RB, předložil
materiál, ze kterého vyplývá, že bude výhodné přejít k jiné bance. Jako nejvhodnější se podle
ukazatelů jeví přechod na jiný způsob splácení úvěru. Další členské schůzi budou předloženy
varianty k hlasování. Členové družstva dostanou materiály včas dopředu před konáním
členské schůze.
5) Představenstvo vybralo z poptávkového řízení na požární kontroly vítěze 2. kola – firmu VPO.
6) představenstvo schválilo seznam povinností správcovské firmy jako podklad pro budoucí
poptávkové řízení.
7) představenstvo projednalo konečný návrh řešení dluhu pro p. Jenšovského (1782) s konečným
termínem 20. 4. 2011
8) Představenstvo vybralo z poptávkového řízení na opravu panelových spár účastníky 2. kola:
Tůma, Knill, Huňáček, Pospíšil, Pater.
9) představenstvo projednalo s předsedou ČHGSP dobu využití NP v domě 1784: pondělí 15-17,
kromě červenec, srpen, 1. úterý v měsíci 17-19. Dvakrát za rok den otevřených dveří 10-16.
Jednou za měsíc schůze cca 12 osob (představenstvo) 17-21.
10) představenstvo projednalo žádost p. Dung Nguyena na rozšíření obchodu – přístavbu v
přízemí domu 1782. Představenstvo žádost předběžně schválilo s tím, že bude dodána
projektová dokumentace a splněny ostatní náležitosti nutné k přístavbě.
11) JL přijal v hotovosti do pokladny 6046 Kč jako nájem v hotovosti za NP 1780
12) představenstvo schválilo hlasováním 4-0-0 vybavení kanceláře zabezpečovacím systémem v
ceně do 5000 Kč. P. Toufar převzal zálohu 5000 Kč na zakoupení potřebného zařízení.
13) Představenstvo schválilo úpravu kanceláře (odstranění tapet, vymalování, el. okruh pro světlo)
Úkoly:
1) Členové představenstva zajistí vybavení kanceláře
2) JL zašle PH poslední verzi návrhu smlouvy na požární revize a všechny údaje o vítězi
výběrového řízení
3) JL zajistí poptávkové řízení na zajištění služeb správcovské firmy
4) PH zajistí dopis pro p. Dunga Nguyena ohledně jeho povinností při přístavbě k NP

