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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 12/2016 

 
Datum:            24. 5. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný  
Omluveni:  Pavel Šimon 
Program: 

1. Čistění fasády domu  
2. 59611 žádost o souhlas k rekonstrukci bytu 
3. Servis oken a dveří společných prostor 
4. Dopis družstevníka bytu 59412 
5. Stížnost nájemníků bytu 59810 
6. Stížnost nájemníků domu 593  
7. Mimořádný úklid kontejnerového stání 597-601 
8. Žádost o umístění klimatizační jednotky 
9. Změna nájemníka 59410  
10. Opravy  

 
 

1. Představenstvo vytvořilo srovnávací tabulku s 5ti nabídkami od firem, které se zabývají čistěním fasád. Na 
konzultaci byli přizváni xxx. xxxxxxx a xxx. xxxxxx, kterým byly předány podklady cenových nabídek 
s technologiemi a způsobem provádění čistění. Po prostudování nabídek se zástupci představenstva a výše 
jmenovaní rozhodnou o výběru firmy s nejoptimálnějšími prováděcími a cenovými parametry. Termín další schůzky 
byl stanoven na 1 .6. 2016. 
 

2. Družstevník z bytu 59611 předložil projektovou dokumentaci a požádal představenstvo o souhlas k rekonstrukci 
bytu.   

 
3. Představenstvo požádalo firmu POUSTECKÝ o předložení harmonogramu prací při seřizování oken a dveří lodžií ve 

společných prostorech domu. 
 

4. Družstevník bytu 59412 zaslal prostřednictvím datové schránky dopis, na který představenstvo vyhotoví po 
konzultaci s právníky odpověď, kterou odešle prostřednictvím datové schránky.  

 
5. Nájemci bytu 59810 zaslali dne 12. 5. 2016 na představenstvo stížnost. V 5.00 hod. ráno bouchal pan xxxxxxx na 

radiátor. Hluk slyšeli i další nájemníci domu 598. Představenstvo řešilo situaci opakovaně domluvou. Pan xxxxxxx 
obvinění odmítá a stěžuje si naopak na hluk právě z tohoto bytu.   

 
6. Nájemníci z domu 593 si stěžují na zápach z bytu 59307. Z balkonu létá hmyz. Představenstvo požádá správní 

firmu REMA o součinnost a provede technickou kontrolu bytu za účasti hygienika.  
 

7. Dne 15. 5 .2016 pan xxxxxxx (599) uklidil mimořádně znečištěný prostor kontejnerového stání 597-601. Domnívá 
se, že se jednalo o vyklízení některého z pronajímaných bytů. Nikdo však nebyl bohužel identifikován. 
Představenstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu ve výši X Kč hrubé mzdy. 
 

8. Žádost o umístění klimatizační jednotky na jižní stranu domu v bytě 59803 představenstvo konzultovalo se 
stavebním úřadem a informovalo družstevníka e-mailovou poštou o nutnosti doložit k žádosti další nezbytná 
povolení.  

 
9. Družstevník bytu 59410 oznámil představenstvu změnu nájemníka uvedeného bytu a předložil družstvem 

požadované informace. Počet osob zůstává stejný. 
 

10. Firma STASKIV začala realizovat opravu rozbitých a uvolněných dlaždic u vstupů do domů. Ukončení díla bude 
v závislosti na počasí. 26. 4. 2016 byla firmě STASKIV uhrazena faktura ve výši X Kč za zasíťování balkonů na 
severní straně domů 592, 593, 598, 599, 600, 601. Pan xxxxxxxx vyměnil vložku do kontejnerového stání pro 
domy 597-601. Firma SIČÁK opraví hlavní uzávěry vody v bytech : 60123, 60113. Firmě JEZL elektro byla 
proplacena faktura ve výši X Kč za odstranění havárie v domě 601 ze dne 5. 5. 2016, kterou způsobila firma TPF 
interier a která bude uplatňována na pojišťovně UNIQA z poj. události č. X.  Firma HOLÁNEK vyměnila poškozené 
topné těleso v bytě 60101. Faktura ve výši X Kč byla uhrazena z fondu oprav. 
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Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon ________________  

 
 
Zapsala: Alena Míková ……………………………………. 


	Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 12/2016

