
 
 
 

Zápis z informativní členské schůze BD – Trávníčkova 1764 - 1766 
 
 
 Konáno dne 4. listopadu 2008 v jídelně ZŠ Trávníčkova 
 
 
 

1. Prezence – jelikož se nedostavila nadpoloviční většina členů družstva, nebyla schůze usnášeníschopná a  
mohla tedy mít pouze informativní charakter. 

2. Uvítání – předseda J.Dašek – je třeba kvůli nutnosti schválit některé záležitosti udělat další schůzi za 14 
dní 

3. Představenstvu byla předložena presentace společnosti EMBRA – kontrola topné soustavy, nové 
regulační ventily (současný stav je katastrofální) – EMBRA nabídla elektronická dvoučidlová měřící 
čidla – předpoklad nákupu na počátku roku 2009. Bude vypracována revize topné soustavy  - tepelný 
audit 

4. Členská schůze měla odsouhlasit firmu na výběr dveří – návrh představenstva (schválený kontrolní 
komisí) na firmu HOMEFACE – navržené hliníkové dveře včetně schránek, samozamykacích čipových 
zámků s pamětí všech vstupů a výstupů – lze nahlédnout v kanceláři družstva nebo po dohodě s členy 
představenstva i jindy. Druhá nabídka firma VEKRA – kombinuje AL dveře vepředu s plastovými 
vzadu 

5. Členská schůze měla schválit přijetí nových členů družstva, kromě jiných paní Panákovou (1765), která 
ze soukromých tíživých důvodů do družstva nemohla vstoupit při založení. Vůči družstvu nemá žádné 
pohledávky. Představenstvo navrhuje jí odprodat členský podíl jejího bytu za vstupní cenu, nikoliv 
tržní. Zaplacené podíly by se zpětně vyúčtovaly na jednotlivé členy družstva.  

6. Je třeba odsouhlasit prodej ateliéru v č.1764 (byl schválen jako byt 1+kk) - návrh přijetí do družstva, 
sepsat smlouvu o smlouvě budoucí, z celkové ceny 1.700.000, Kč by mělo být složena v hotovosti 
1.300.000,  zbytek bude 14 let splácen družstvu. 

7. Diskuse  -  p. Louda – návrh na tepelný měřič u vstupu do domu – mohlo by se o něj požádat až po 
 tepelném auditu 

- p. Banko – nenašel podklady k výběru firem ani na internetu ani ve vývěskových skříňkách 
odpověď – do vývěskových skříněk se mnohostránkové dokumenty nevejdou, internet není 
přístupný všem. Kdokoliv má možnost přijít do kanceláře nahlédnout a prostudovat na základě 
domluvy s předsedou. 
- PROMSAT – nejde 2. program – ve čtvrtek má přijít firma na přenastavení antén – bude 
potřeba přeladit kanál 
-  poznámka, že staré vchodové dveře jsou ještě vyhovující (p. Novák) 
-  dotaz – budou nové dveře vhodné i po zateplení domu ? Firma HOMEFACE prohlašuje, že 
ano 
- průchozí chodby musí zůstat (požární hledisko), suterén  také musí být průchozí – vadí mříže 
! 
- zamykací čipy budou fungovat univerzálně na všechny vchody – nové vložky by toto 
neřešily a současně jsou dražší než čipy 
- prostory býv. prádelny jsou volné, ale schůze družstva v nich probíhat nemůže – nejdou 
dostatečně velké 

  
Zapsala : R.Lhotská 4.11.2008 
 
 


