
Zápis z lenské sch ze bytového dru stva Cihelna, dru stvo
konané dne 25.4.2007 v 19,00 hod

V salóncích v budov  Hotelu IMOS, Hudcova 72, Brno

1. Sch ze byla zahájena p. Michaelem Pa ízkem, který konstatoval, e lenská sch ze
   není úsná eníschopná.

Po et p ítomných len  – pouze 48 z celkového po tu 104.

2. Sch ze m la pouze informa ní charakter bez mo nosti schvalování usnesení nebo
odsouhlasení jakýchkoli bod .
Byl stru  probrán program sch ze

3. Ing. Hromádková podala informace týkající se vyú tování náklad  a slu eb
    za rok 2006. B hem krátké doby bude ka dému nájemci p edáno kone né vyú tování za
    slu by za rok 2006

4. P. Beránková seznámila leny dru stva s výsledky hospoda ení. Hlasování o ú etní
    záv rce prob hne na náhradní lenské sch zi.

5. P. Pa ízek seznámil leny se skute nosti, e ji  nehodlá kandidovat do dal ího období
    na p edsedu p edstavenstva a vyzval leny aby zap emý leli o dal ím mo ném p edsedovi.
    Zárove  shrnul práva a povinnosti p edsedy dru stva.

6  P. Pa ízek informoval leny o chodu dru stva za poslední rok.

7 Kamerový systém
Ing. Hromádková p edstavila nabídku na kamerový systém. Cena cca 125.000,- K
za 5 kamer. Dle situace bude mo no dokoupit dal í kamery. V ina p ítomných byla pro.

8 Oplocení popelnic
ina p ítomných byla proti

9 Dr áky na kola
dle dohod z p edchozích sch zi zahájilo p edstavenstvo kroky k úprav  ko árkáren. B hem
krátké doby budou nainstalovány dr áky na kola. O této skute nosti bude p edstavenstvo
edem informovat.

10 Nám ty dru stevník  – diskuze:
* výtah v bloku D – je t eba zjistit více informací, zda je to v bec mo né, kdo by výtah
zaplatil, apod.

   * samozamykací zámky – cena na vchod 6.000,- K  (bez el. vrátníku), 12.000,- (s
   napojením na el. vrátník). V ina p ítomných byla pro variantu s napojením el. vrátníku
   * erní nájemníci – bylo p ipomenuto, e pokud by m l n kdo problémy s ernými
   nájemníky, p íp. i s jejich chováním, je nutné nahlásit to p edstavenstvu  dru stva
   * opravy teras – bylo p ipomenuto ing. Hromádkové, e p ed zapo etím prací je nutné
   oznámit tuto skute nost na nást nkách v jednotlivých vchodech

    11. Náhradní lenská sch ze se bude konat ve tvrtek 10.5.2007 v 19 hod.

V Brn  dne 25.4.2007
                                                                        Ing. Michaela Adamcová




