Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 29. 2. 2012
Přítomni:

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

1) JL předal HH účetní doklady za uplynulé období
2) JL informoval představenstvo o dalším postupu při povolování zbudování středotlaké přípojky
plynu pro účely zřízení kotelny BD
3) kontrola úkolů z předchozí schůze představenstva
4) představenstvo projednalo možnou instalaci kamerového systému v souvislosti
s poškozováním vstupů do domu při pokusech o vloupání
5) RT seznámil představenstvo se zájmem pí Hájkové o úklid společných prostor domů BD.
Předpokládáný začátek činnosti – září 2012.
6) představenstvo bylo seznámeno s úmyslem dalšího člena BD splatit zbývající část anuity.
Aktuální počet zájemců = 2.
7) JL seznámil představenstvo s úspěšným výsledkem řešení reklamace faktury za vodu.
8) JL seznámil představenstvo se záměrem p. Kourka s umístěním reklamy na provozovnu na
vchodu do domu 1783 z ulice Fantova. Představenstvo nemá námitek za předpokladu, že
návrh reklamy odsouhlasí členové BD v domě 1783. Cena je stanovena ve výši 100 Kč/měsíc
po dobu vyvěšení reklamy.
9) Představenstvo odsouhlasilo objednání schránek dle poptávkového řízení z prosince 2011.
10) Představenstvo ustanovilo, že nájemci, kteří mají v NP uzávěry (vody apod.), uloží klíče od
dotčených prostor v označených a zapečetěných obálkách v kanceláři BD (z bezpečnostních
důvodů)
11) HH předala do pokladny nájem NP 1780 ve výši 3209*2 – 10*16 (poštovné) = 6158 Kč.
Úkoly:
1) členové představenstva navrhnou částku za m2 pro případné přičlenění NP1780 k bytu p.
Novotného .
2) HH dohodne se zástupcem Volksbank možnost uložení části peněžních prostředků BD na
spořicím účtu s vyšší úrokovou sazbou.
3) JL zjistí u Enbry jak bude fakturováno teplo za měsíc únor a předcházející v bytě pí
Šebestové.
4) RT vytvoří formulář Oznámení o stavebních úpravách, který bude k dispozici v kanceláři BD.
5) VH zjistí cenu zvonkového tabla a systému domovního telefonu, protože stávající dosluhují.

