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INFO  z jednání představenstva dne  18. prosince  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,P.Harvánek, A.Kříž,, P.Chocholová, Z.Šedivá, I.Kraus 
    Hosté :                Ing.Petr Kačmařík 
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 18.12.2017  …………………….   1.552 400.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   4.12.2017 ……………………             9.920.- Kč 
 
2 – odsouhlasení voleb do Představenstva BD dle členské schůze 
 
 Představenstvo projednalo Usnesení z Členské schůze BD ze dne 12.12.2017 a po diskuzi ohledně 

schválené volby do orgánů  Představenstva bylo odsouhlaseno následné složení:  
   
       Představenstvo BD – předseda …………. Václav Strupek , Nevanova 1042 
 Místopředseda PBD ……………………….. Pavel Harvánek, Nevanova 1037 
 Členové představenstva …………………… Zuzana Šedivá, Nevanova 1038 
       ………………… Petra Chocholová, Nevanova 1040 
 
       Kontrolní komise BD – předseda ………… Antonín Kříž , Nevanova 1040 
   Členové Kontrolní komise ……… Ivan Kraus, Nevanova 1040 
 
3 - drobné opravy a rekonstrukce nájemních prostor 
  
     a)    nebytové prostory v suterénu  

- předpokládají se úpravy v místnostech  v suterénních prostorách, které budou nabídnuty k pronájmu.     
  Předseda BD spolu s panem Jablonským -  ANESO kompletně prošli veškeré prostory v suterénech.    
  Podle dohody budou uzavřeny nové nájemní smlouvy  v průběhu ledna 2018. Sleduje se. 
  

      b)   stavební úpravy ve společných prostorách, v nebytových prostorách 
 Projednána a odsouhlasena úhrada FA 17011245 pro SEKOM  za revizi zařízení  
 Reflex Variomat 2 – 1/60 v plynové kotelně.  
Václav Rezek – projednána úhrada FA 532017 za stavební práce provedené ve vchodech Nev 1040 – 
1042 dle rozpisu. Jedná se hlavně o malířské a natěračské práce.  

c)   kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o dokončení projednání Smlouvy o odkoupení topného kanálu. Dle informace byla 
zaslána Smlouva včetně FA do SVJ – sleduje se.  
 
Předseda poděkoval všem členům PBD za práci v minulém období, popřál jim hezké prožití Vánočních 
svátků a všechno nejlepší včetně zdraví do roku 2018.  
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 22. ledna 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
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