Zápis z jednání len p edstavenstva a kontrolní komise
Bytového dru stva Cihelna ze dne 21.3.2007
ítomni:
edstavenstvo dru stva: Mike Pa ízek, Lenka Dvo áková, Mí a Adamcová
Kontrolní komise: Tomá Urbá ek, Pepa Hájek, Pavel Sedlák
Správce: Eva Hromádková
etní: V ra Beránková
------------------------------------------------------------------------------------------------1. Vyú tování
p. Hromádková má hotové vyú tování jednotlivých byt , které v nejbli í dob rozdá v em
nájemník m (hodí do schránky). P ípadné dotazy bude p. Hromádková
it nejpozd ji na
lenské sch zi.
2. Neplati i
Dlu níci celkem (byty, gará e, komerce) k 31.12.20006: cca 88.500,- K
(pro srovnání – k 31.12.2005 byl dluh cca 93.300,- K )
Neplati i – komerce:
- na lenské sch zi bude p edlo en návrh
ení, nap . vybírat od ka dého nového majitele
zálohu ve vý i 2-3 plateb p edem.
Se v emi komercemi budou sepsány smlouvy (zajistí p. Hromádková)
3. Kamery
Jedním z bod
lenské sch ze bude diskuze o mo nosti instalace kamerového systému. Na
sousedním dom (Billa) kamerový systém funguje. P. Hromádková zajistí cenové nabídky.
4.

edávání podklad
edstavenstvo se dohodlo s p. Hromádkovou, e jí bude p edávat ve keré bankovní výpisy do
15. v m síci. P. Hromádková pak p edá dal í podklady p. Beránkové do 20. v m síci.

5.

lenská sch ze
Termín konání lenské sch ze je potvrzen na 25.4.2007
Prosíme o zasílání nám
k diskuzi bu e-mailem p edstavenstvu dru stva (kontakty jsou na
nást nkách) nebo je ho te do schránky dru stva.

6. Úkoly na dal í sch zi
Prostory v gará i (momentáln vyu ívány jako sklad materiálu pro opravu teras)- Pepa Hájek
zajistí p edání od firmy Mittag.
Pavel Sedlák prov í mo nosti automatizace topení v chodbách.

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

