Zápis ze schůze představenstva BD 1780 - 1784 ze dne 29. 3. 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) JL informoval představenstvo o odložení řešení všech 3 hlášených pokusů o vloupání, při
kterých došlo k poškození vstupních dveří v domech
4) kontrola úkolů z předchozí schůze představenstva
5) představenstvo projednalo možnou instalaci kamerového systému v souvislosti s
poškozováním vstupů při pokusech o vloupání
6) představenstvo projednalo možnost zakoupení notebooku, který by byl trvale uložen v
kanceláři BD pro účely pořizování čipů a další. Cena do 10000 Kč.
7) představenstvo se usneslo na každoměsíční kontrole salda uživatelů s tím, že tato bude
vykonána vždy za předchozí měsíc a výsledek kontroly bude uveden v zápisu ze schůze PBD.
Kontroly budou prováděny počínaje dubnovou schůzí PBD.
8) Představenstvo se usneslo na pořízení malého trezoru, v kterém budou umístěny náhradní
klíče od NP, kde jsou uzávěry vody, plynu apod. Cena do 5000 Kč. (uchycení do zdi)
9) představenstvo souhlasí, aby požární revizi provedli pp. Hurt a Smil v celkové ceně 12744 Kč
vč. DPH
10) HH informovala představenstvo, že hospodaření za rok 2011 skončilo ziskem 401 000 Kč po
zdanění, daň z příjmu byla 14 060 Kč, byla uhrazena 28. 3. 2012.
11) Do doby, než bude vyřešen počet členů představenstva, přebírá činnost p. Hartmanna pan
Hájek.
12) příští schůze představenstva se bude konat 25. 4. 2012 v 18:00
Úkoly:
1) RT zkontroluje do konce května předanou zdigitalizovanou výkresovou dokumentaci
2) RT přinese na následující schůzi PBD výsledky dosavadní činnosti tech. komise k dalšímu
projednání
3) JL zajistí u p. Semráda písemný požadavek na umístění sídla firmy v domě. Jedná se pouze o
administrativní opatření, firemní prostory jsou na Praze 6
4) HH vytvoří tabulku nákladů a výnosů za poslední 3 roky
5) JL zjistí u p. Chalupského, jak dopadla výměna reklamovaných vodoměrů
6) RT zjistí cenu dveří a mříží ke 2 místnostem ve sklepě
7) JL zajistí na příští schůzi PBD nabídku generálního úklidu sklepů a odvozu nepořádku

