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Bytové družstvo Trávníčkova 1764 – 1766, Trávníčkova 1765, 155 00 Praha 5

  Zápis z členské schůze Bytového družstva Trávníčkova 1764 – 1766 ze dne  
2. prosince 2015

Konáno dne 2. prosince 2015 v jídelně ZŠ Trávníčkova

1. Prezence – je zapsána účast 55 členů  – schůze je usnášeníschopná.

2. Určení skrutátorů: pan Zavadil, paní Jebavá – schváleni jednomyslně
určení zapisovatele: pí Lhotská – schválena jednomyslně
Program členské schůze byl vložen členům do schránek a byl vyvěšen v jednotlivých domech i na 
internetových stránkách. Tento program byl schválen pro další jednání jednomyslně.

3. Informace kontrolní komise: 
Paní Lhotská přečetla zápis z jednání kontrolní komise ze dne 24. listopadu 2015, zápis přiložen.

4. Informace představenstva o plnění povinností člena družstva – placení nájmu:
dva členové porušují pravidelné placení nájmu – pokud nezačnou řádně platit a plnit své povinnosti, budou na příští

schůzi navrženi na vyloučení.
 

5. Nový seznam členů:
byl přečten nový seznam členů domů č. 1764, 1765 a 1766. Nebyly předneseny žádné výhrady.
Schválen jednomyslně, proti 0, zdrželi se 0.

6. Všeobecná situace ve vchodech:
· je v jednání realizace plynové kotelny, která by znamenala nezávislé topení pro družstvo. Navrženy různé typy 

řešení, je teprve ve fázi počátku projektové dokumentace.
· Stav balkonů na jižní straně je špatný – některé protékají či praskají skla,jsou odkryté armatury u betonových 

zábradlí. Je plánována rekonstrukce, která si ale vyžádá úvěr, který bude třeba schválit členskou schůzí. Budou
se dělat všechny balkony, i stěnové přechody ke garsonkám. Výměna konstrukce proti zatékání dovnitř do 
betonu. Ještě bude potřeba dořešit zasklení balkonů – využila by se množstevní sleva.

      7.  Ostatní:
· nesvítí světlo ve sklepě – bude se řešit
· budou odečty tepla a vody – do 15.5.2016
· 1764 – pí Mrštíková – v 5.patře vyskakuje tlačítko u výtahu, v 11.patře tlačítko občas nefunguje
· 1766 – přízemí – pohybové číslo nereaguje na osobu – tedy nesvítí světlo
· 1765 – 12.patro – protéká voda ze střechy
· 1766 – 12.patro – také teče do bytu (Kolajovi)
· 1764 – Bankovi – hlásí protékání přes balkon
· 1764 – pí Horáčková – též protékání přes balkon
· 1764 – 8.patro – elektroinstalace – nespíná
· pí Lhotská – doporučuje udělat si nový práh u vchodových dveří do bytu – do bytu pak tolik netáhne
· slabý zvuk zvonku se reguluje knoflíkem na spodu krabice

Zapsala: Radoslava  Lhotská dne 2. prosince 2015
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