Zápis z jednání len p edstavenstva a kontrolní komise
Bytového dru stva Cihelna ze dne 7.3.2007
(oprava zápisu)
ítomni:
edstavenstvo dru stva: Mike Pa ízek, Lenka Dvo áková, Mí a Adamcová
Kontrolní komise: Pepa Hájek, Pavel Sedlák
Správce: Eva Hromádková
Omluveni:
Tomá Urbá ek
------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vyú tování
P. Hromádková p edlo ila p edb né vyú tování
Vyú tování celého domu (1,806.926,- K ), z toho:
voda cca + 26 tis
teplo a teplá voda cca + 45 tis
úklid cca - 12 tis
výtah cca - 34 tis
spol. elekt ina cca + 70 tis
poji ní cca - 11 tis
správní poplatky cca + 2 tis
-----------------------------------------------------eplatek celkem (byty, komerce, gará e) cca 86 tis
opravy a údr ba cca + 22 tis
- gará e nedoplatek – viz bod vyú tování oprav teras
- komerce p eplatek – nebude se vracet, bude ponechán na dlouhodobém fondu oprav
hem 2 týdn bude hotovo kompletní vyú tování rozd lené na jednotlivé byty.

Vyú tování oprav teras:
Celkem 246.624,- K
Oprava bude hrazena z fondu oprav dru stva.
Na opravách spole ných ástí domu by se m li podílet v ichni vlastnící domu dle svých
podíl , tj. dru stvo, komerce i gará e. Gará e (soukromí vlastníci) mají podíl na spol.
ástech cca 18%. Proto e p ísp vek majitel gará í na opravy a údr bu (fond oprav) je pro
zaplacení pom rné ástky za opravu teras nedosta ující, rozhodlo p edstavenstvo dru stva,
e nebude po adovat její zp tné doplácení (46.513,- K ). Od 1.1.2007 (zp tn ) je navý en
fond oprav pro majitele gará í a o 66,- K (na 86,- K ) Celkem tedy majitelé gará í budou
sí
platit 250,- K Vý e p ísp vku do fondu oprav m e být dle pot eby upravena.
Komerce také mají sv j fond oprav.

2.

íprava lenské sch ze
edb
byl stanoven termín konání lenské sch ze na 25.4.2007 od 19 hod v saloncích
hotelu IMOS. Termín bude potvrzen b hem týdne (po zaji ní rezervace – Pepa Hájek)
Jedním z hlavních bod bude ukon ení funk ního období p edsedy p edstavenstva (do
dal ího ji nebude kandidovat) a volba nového p edsedy p edstavenstva.
Dal í body sch ze budou sou ástí pozvánky. Pozvánku obdr í ka dý len dru stva minimáln
2 týdny p ed termínem sch ze.

3. Oprava fasády
Mike Pa ízek p edlo il cenovou nabídku na opravu fasády A,B a C:
Var. 1: jen povrchová úprava fasády - oprava prasklin, a celoplo ný nát r
* tato varianta je levn í, ale není kone ná (praskliny se mohou objevit znovu)
A: 1,724.000,- K
B: 1,054.000,- K
C: 974.000,- K
---------------------3,752.000,- K bez DPH
Var. 2: oprava prasklin v . celoplo ného zateplení
* trvanliv í
ení, p enesení rosného bodu mimo p v. konstrukci, úspora energií, …
A: 2,207.000,- K
B: 1,390.000,- K
C: 1,275.000,- K
----------------------4,872.000,- K bez DPH
edstavenstvo dru stva i kontrolní komise se dohodli, e prozatím nebudeme takto nákladné
opravy realizovat (na relativn novém dom ), opravu odlo íme o cca 2-3 roky. Po uplynutí
této doby zjistíme aktuální cenovou kalkulaci. Dle situace bude mo né provést opravu
fasády nebo zateplení na jednotlivých vchodech, p íp. na celém dom A, B, C i D.
Prozatím bude provedeno jen místní zatmelení trhlin, aby se dále ne ily.

Dal í sch ze p edstavenstva dru stva a kontrolní komise se uskute ní 21.3. 2007.
Hlavním bodem bude p íprava lenské sch ze dru stva.

Vá ení dru stevníci, ve keré zápisy, dokumenty a informace se nachází na stránce dru stva:
http://www.volny.cz/cihelnabb/

Zapsala: M. Adamcová
Odsouhlasili: v ichni zú astn ní

