
 
 

ZÁPIS 
z jednání představenstva č: 11/2021 ze dne 15. 11. 2021 

 
Schůzi řídila: Pavlína Dvořáková 
Zhotovitel zápisu: J. Dziak 
Představenstvo: nekompletní, omluven p. Tesař 
Kontrolní komise: nekompletní, omluveni p. Peroutka, pí. Siváková 
 

1. Schválení programu. 

 

2. Kontrola úkolů: Projednání úpravy smluvních podmínek banneru softballového klubu 
Joudrs – od 1. 1. 2022 bude s klubem uzavřena nová smlouva. Stav elektrických rozvodů 
220 V pro automatické otevírání dveří se realizuje. Zhotoveno je zatím v domech 526, 
525, 524, 522. 

 
3. Provedeno vyhodnocení shromáždění vlastníků ze dne 10. 11. v malém sále KD Krakov. 

Shromáždění proběhlo v příznivé atmosféře. Vzhledem k nedostatečnému počtu hlasů 
k bodu 5 (revitalizace domu), nebyl tento bod schválen. Jelikož většina přítomných 
vlastníků (BD s 43% se muselo zdržet) byla pro maximální variantu „C“, rozhodlo 
představenstvo v souladu s čl. VI. 8.2 stanov Společenství o znovu projednání tohoto 
bodu mimo zasedání (per rollam). Jde o poslední pokus týkající se celkové revitalizace 
domu. V případě schválení bude nutné navýšit příspěvek do fondu oprav, neboť 
představenstvo negarantuje stávající uvedené ceny, cca 60 mil. varianta „B“ a cca 80 
mil. varianta „C“. Pokud nebude schválena žádná z variant, bude přikročeno k přípravě 
rekonstrukce lodžií, včetně zasklení, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.  

 

4. Z důvodu stížností na ztížené otevírání vstupních dveří bylo rozhodnuto o postupném 
osazení automatického otevírání dveří. Do konce roku by měly být osazeny 
automatickým otevíráním oba vchody 526, dále 525 a 522 z uliční strany. Zbytek 
vchodů bude osazen začátkem příštího roku. K této věci bude vyhotovena s prováděcí 
firmou smlouva o dílo.  

                                      
5. Projednání cenové nabídky IVPS na vyhotovení projektové dokumentace na realizaci 

vstupních schodišť, včetně inženýringu ve výši 55 720,- Kč, - představenstvo nabídku 
schválilo.  
 

6.  Představenstvo odsouhlasilo nákup vysavače na čištění rohoží v domech. 
 

7. Do 31. 1. 2022 bude provedena inventarizace družstva. Byla jmenována inventarizační 
komise ve složení pí. Dvořáková – vedoucí a pí. Šebestová a p. Dziak – členové. 

 
************** 


