Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 25. 1. 2012
Přítomni:

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

jako host: předseda kontrolní komise: Ing. Josef Roušal
JL předal HH účetní doklady za uplynulé období
předání podepsaných EL
kontrola úkolů z předchozí schůze představenstva
představenstvo projednalo případ neoprávněně obsazeného sklepu v domě 1783
JL seznámil představenstvo s nabídkou firmy Globproduction na pomoc při zřízení vlastní
kotelny BD
6) představenstvo schválilo technickou komisi ve složení: p. Toufar (předseda komise), p. Nimč,
p. Hýnar, p. Voborník, pí Svitáková. Cílem technické komise BD bude sestavení nového
dlouhodobého plánu oprav včetně stanovení přibližné investiční náročnosti jednotlivých kroků
a jejich naléhavosti.
7) představenstvo schválilo, že výrobu nového webu s lepší informační hodnotou pro členy BD
předloží ke schválení následující ČS
8) představenstvo rozhodlo, že nové schránky dodá firma Ironstyl
9) PH informoval představenstvo, že výpověď NP 1780 je platná a tříměsíční výpovědní lhůta
běží od 1. února 2012
10) představenstvo projednalo možnost úklidu společných prostor pí Hájkovou (1784)
11) evidence odpracovaných hodin
12) JL přijal rezignaci p. Hartmanna na funkci člena představenstva, probíhá výběr nového člena
13) ukončení účtu BD v RB
14) HH předala do pokladny nájem 3209 -7*26 poštovné = 3027 Kč.
15) příští schůze představenstva se bude konat 22. 2. 2012
1)
2)
3)
4)
5)

Kdo má zájem o práci v představenstvu místo p. Hartmanna, nechť mne kontaktuje pomocí
e-mailu.
Jan Löffelmann, předseda představenstva.

Úkoly:
1) JL nahlásí na PČR poškození dveří při pokusu o vniknutí do objektu BD
2) JL dohodne s pí Jermanovou možnosti přičlenění bývalé prodejny 1780 k bytu p. Novotného
3) RT upozorní p. Hanáčka, že neoprávněně užívá sklep v domě 1783 a dohodne termín
vyklizení
4) VH zjistí u dodavatele schránek další postup
5) HH zajistí ukončení účtu v RB termín: únor 2012
6) HH zajistí oznámení změny účtu na FÚ Praha 5

