Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 27. 9. 2011
Přítomni:

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

1) JL předal HH účetní doklady za uplynulé období
2) JL a HH informovali představenstvo o úspěšném uzavření úvěrové smlouvy s Volksbank CZ,
a.s., a o úspěšném splacení celé částky z úvěru Raiffeisenbank, a.s.
3) RT předal členům představenstva čipové klíče ke kanceláři BD a kódy k ovládání alarmu
4) RT informoval představenstvo o zahájení prací na výměně schodů u vchodu 1784 a dalších
opravách dne 29. 9. 2011
5) představenstvo rozhodlo o objednání stříšek ke vchodům 1782, 1781 a 1783 v provedení nerez
v ceně 7400 Kč/ks + doprava. Montáž zajistí firma p. Šimáčka, která bude rekonstruovat
schody 1784
6) představenstvo rozhodlo o oslovení p. Nimče (1782) ohledně poradenství ve věci vhodné
technologie rekonstrukce střechy v roce 2012
7) představenstvo schválilo digitalizaci projektové dokumentace v ceně 200 Kč/výkres. Cena je
bez DPH a zahrnuje scan a digitální úpravu.
8) Představenstvo rozhodlo o zakoupení kovové skříně do kanceláře BD v ceně do 6000 Kč a
osvětlovacího tělesa v ceně do 2000 Kč.
9) HH informovala představenstvo o nové žádosti na vklad zástavního práva do katastru
nemovitostí a o uzavření smlouvy o běžném účtu s Volksbank, a.s.. Oba dokumenty převzal
JL k založení do materiálů BD.
10) Představenstvo rozhodlo o montáži rozdělovačů topných nákladů i do společných prostor v
suterénu. Po ukončení topné sezóny 2011/2012 a vyhodnocení údajů z RTN představenstvo
rozhodne o stanovení způsobu úhrady tepla u NP pronajatých členům BD.

Úkoly:
1)
2)
3)
4)
5)

JL naskenuje a pošle HH úvěrovou smlouvu s Volksbank CZ, a.s.
JL osloví p. Nimče dle bodu 6)
JL zajistí nabídky na vybavení kanceláře BD dle bodu 8)
JL objedná u firmy Enbra montáž RTN dle bodu 10)
JL vypočte nové měsíční splátky úvěru pro jednotlivé členy BD

