
ZÁPIS č. 122012  ze schůze představenstva ze dne 4.6.2012 

Přítomni: všichni členové představenstva a p. Peroutka (člen kk), od 20 h. p. Holý (kk) 

Program: 

1. 18 – 19 hodiny pro veřejnost: 2 x žádost o rekonstrukce, 2 x žádost o splátkový 
kalendář  

2. nebytový prostor po pionýrech – upraveno, dále jen drobné úpravy; odsouhlasen 
nákup družstevního počítače a příslušenství (Kouř.)  

3. změna sídla na  Cafourkova 523, - zápis do  OR ještě neproběhl 

4. opravy bytu p. Benharta – probíhá hledání vhodného termínu (Šeb.)   

5. web – odsouhlasen nákup nové domény: CAFOURKOVA.CZ (Tes.) 

6. úprava telef. tarifů členů předst. (Tes.) – v jednání 

7. vyvěšení domovního řádu – probíhá zatavování do fólií (Kouř.) 

8. poptávková řízení na výměnu portálů i ležatých rozvodů vypsána, první 4.6. 
ukončeno viz. zvl. zápis (Krčm.) 

9. p. Janeček - zrušena nájemní smlouva na nebyt. od 1.1.2012 (Krčm.)  

10. nabídka Mgr. Šafářové na advokátní služby – porovnání cen (Kov.) 

11. Hadaš – podepsána smlouva s JUDr. Šímovou, která podá návrh na exekut. vyklizení  
(Kov.) 

12. řešení otázky výlučného vlastní bytu v případě darování (Kouř., Kov.) – 2 oslovení 
právníci = 2 různé názory; pokračujeme v jednání 

13. smlouva s f. Planet A (dohoda o pronájmu) – nutno urgovat (Krčm.) 

14. možnost výměny volných větších bytů za menší – probíhá výběrové řízení do 18.6.  

15. nečlenům zaslán dopis o zvýšení nájmu (SM)  

16. dořešit s MČ 90 000 DPH a díry v chodníku (Kouř.) – zaslán doporuč. dopis, zatím bez 
odpovědi  

17. zplnomocnění pro p. Janečka – napsáno, bude předáno (Dvoř.) 

18. pí. Heinlová – nabídka jako náhradnice do představenstva; představenstvo bere na 
vědomí (Kouř.) 

19. splácení dlužných částek za služby – nutno splatit alespoň něco do konce června, 
dále takové splátky, aby bylo splaceno do konce roku; musí být odsouhlaseno 
představenstvem 



20. schválena objednávka 2. skříně do kanceláře družstva (Kouř.) a 1x za 14 dní úklid 
v kanceláři 

21. p. Dziakovi schválen pronájem nebyt. prostoru (Krčm.) 

22. 2. kolo výběrového řízení na portály (jednání se zástupci firem) bude 11.6. 

23. předst. vzalo na vědomí termín letní odstávky teplé vody 

  

Příští schůze představenstva je 18.6.2012 (18-19 pro potřeby členů BD, od 19 hod. samotná 

schůze).         

 

                                      Zapsala: Věra Kouřilová 

 

 

 

       

 


