
Zápis z členské schůze BD – Trávníčkova 1764 - 1766

Konáno dne 21. dubna 2009 v jídelně ZŠ Trávníčkova

1. Prezence – zapsaná účast 59 členů   (3 přišli později) – schůze je usnášeníschopná.

2. Určení skrutátorů: paní Zavadilová, pan Špetl – zvoleni jednomyslně
určení zapisovatele: pí Lhotská – schválena jednomyslně
program schůze (byl vložen do všech schránek): návrh doplnění bodu 4 – projednání rezignace paní
Vejborné na členství v Kontrolní komisi a dovolení nového člena KK - schváleno jednomyslně

3. Informace kontrolní komise – pí Lhotská – informace z jednání s představenstvem dne 10.2. a z 21.4  -
projednání a schválení rezignace paní Jany Vejborné na členství v komisi – zápis přiložen

4. Informace o odstoupení pí Richterové z představenstva.
Návrh nového člena představenstva – paní Korejčíková ze 1766 – zvolena jednomyslně
návrh nového člena kontrolní komise – paní Loudová 1764 – zvolena jednomyslně

5. prezentace návrhů a rozpočtů společností ENBRA a PROFITHERM CZ – návrh řešení optimalizace
tepelné soustavy:

ENBRA – odhad ceny 648 tis pro tři vchody
PROFITHERM CZ – cena 657 tis, ale lepší nabídka o regulaci za cca 75 tis – doporučuje

představenstsvo (je třeba vyměnit regulační ventily, spodní patky, regulace ležatých stoupaček a
osazení nových výpustních ventilů + návrh Profithermu na celkový regulační ventil na patě soustavy –
plán provést v květnu 2009. Profitherm zaručuje uvedenou maximální cenu. Nabídky jsou k dispozici k
nahlédnutí

HLASOVÁNÍ : schváleno jednomyslně.

6. Projednání odprodeje nebytového prostoru po bývalém hodinářství (místnost a prostor pro balkon) –
informace představenstva o návrhu ceny a postupu při prodeji: - zájem o pronájem pro nehtový salon
byl zrušen ze strany poptávajícího - návrh spojit s bytem Vrbenských se záměrem propojení s bývalým
ateliérem a vytvoření jedné bytové jednotky s balkonem - rozměry plochy cca 21m2, návrh
představenstva na odprodej za družstevní cenu za 1m2, tj. 6 817,- Kč (odhad cca 143,2 tis), náklady na
rekonstrukci půjdou na obě strany  - družstvo zajistí posunutí schodiště, družstevník rekonstrukci
prostoru a balkonu.

K prodeji je nutné zajistit souhlas stavebního odboru místního úřadu na změnu užívání na
bytový prostor ! Pokud by ke schválení nedošlo, nelze provést a prostor by zůstal družstvu.

Hlasování členské schůze – schváleno 58 hlasy (1 byl proti) za předpokladu souhlasu
stavebního odboru.

7. Návrh na investici do bývalé kočárkárny ve vchodě 1766 v 1. NP – předělání na malometrážní byt nebo
na kancelářský prostor s následným odprodejem: odhad návrhu studie + investice cca 200 tis,
předpoklad prodeje za 1 mio Kč. Konečný návrh bude předložen příští členské schůzi ke schválení –
hlasování o souhlasu rozpracování návrhu: schváleno 58 hlasy (1 se zdržel).

8. Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2007 – jde o novou verzi předělanou dle požadavku
auditorů. Návrh předsedy – doklady budou k dispozici na představenstvu, lze nahlédnout a žádat
vysvětlení (pouhé dva listy). Na příští členské schůzi bude schváleno s vyúčtováním roku 2008.
Hlasování o souhlasu s tímto postupem: schváleno jednomyslně

9. všeobecná situace ve chodech:
- dům 1764 byl vytipován na umístění objektu MKS (městský kamerový systém)
- poučení o novém dveřním vstupním systému – nevymačkávat červená tlačítka u dveří – jsou



jen pro havarijní / požární  použití ! (jedno nové sklíčko 450, Kč – při zneužití bude pachateli dáno k
úhradě – lze zjistit na kameře. Upozorněte děti  !)

- návod  jak zavřít dveře, když se jazýček dveří zamkne před zaklapnutím (přiložit čip,
zmáčknout kliku, pak lze zavřít)

- neničte předsedovi schránku
- webové stránky – je v procesu nastavení přístupových hesel pro členy družstva, pak bude

možné uložit citlivé neveřejné údaje
- nástěnky (zasklené) se po malování vrátí na své místo
- bude opět proveden generální úklid – umytí oken na chodbě a další
- byt po paní Sialini je stále volný – nabídka je na netu, doporučená prodejní cena 3 – 3,2 mio

Kč (jde o 101 m2 tj. 3+1 + prostory navíc)

10. Diskuse:
- dále se topí – Pražská teplárenská dodává teplo nezávisle na nás
- kdo zaplatil celý členský podíl (cca 10-11 bytů), může být vypsán  ze zástavní smlouvy České

spořitelny ? Nutné jednání s ČS -   bude se psát žádost a bude se s ČS dál jednat. Zatím nelze udělat
prohlášení vlastníka

- je možné zakoupit další čipy ke vstupním dveřím (lze i doobjednat)
- možnost oprava přístupové cesty před 1764 – odhad 500 tis – priorita až za revizí topné

soustavy a výměnou oken do dvora
- 1764 – dveře do rondelu se občas špatně zavírají – pracuje se na tom
- návrh deratizace – lze objednat – ČS schválila počtem 57 hlasů (2 byli proti) deratizaci sklepů

- dveře od výtahu natřené na zeleno budou přetřeny na hnědo
- dveře od parkoviště 1764 – vandalové se pokoušeli vypáčit, nahlášeno. Bylo

znovu seřízeno, protikus bude ještě opraven.
- zadní vchody – opravit před zimou kovové rohožky – zajistí

představenstvo (malá investice) - jeden člen družstva stále pouští do domu bezdomovce (kamera
zdokladovala kdo) – důsledkem toho v 9.patře sklep nepořádek. ČS souhlasí, že by měl zaplatit člověk,
který dal čip k dispozici – bude řešit představenstvo. Q

- 8.patro 1764 – bílý vypínač rozsvítí zbytečně celý dům – o opravu požádat
pana Vlčka - doručovatelka pošty – stížnost, že nemá klíč od domu. Odpověď –
nepotřebuje a nedostane ho.

- dotaz na životnost tepelné soustavy – určí až revize. Celková výměna radiátorů se zatím
neplánuje

- družstvo má v plánu na podzim udělat výměnu plastových oken na straně do rondelu
- návrh na využití Zelené úspory pro zateplení – bohužel ověřeno, že se

nevztahuje na panelové domy
 - 1764 – malé balkony – mají rezavé mříže – slíbeno, že bude

opraveno s plastovými okny  - 1765 – kdo nemá nový evidenční list, nechť se staví v kanceláři.

Zapsala : R.Lhotská 21.4.2009




