Cihelna - zápis ze sch ze vedení a kontrolní komise
Datum konání: 19. ervna 2007
ast 100%: M. Zále ák, L. Dvo áková, M. Adamcová, P. Sedlák, J.Hájek, T.Urbá ek
Zápis provedl: M.Zále ák

Zodpov dnost

edpokládaný
termín spln ní

T. Urbá ek

30.9.2007

P. Sedlák

30.9.2007

Praskliny na fasádách domu:
Nacen ní zatmelení prasklin na celém objektu, aby se
ede lo dal ímu zhor ování stavu.
Realizace firmou s nejlep í nabídkou.
Odhadovaná ástka za v echny bloky max. 50.000 K

M. Zále ák

30.9.2007

Aktualizace údaj v obchodním rejst íku

M. Zále ák

30.9.2007

Vyv

M. Zále ák

22.6.2007

Vyv ení upozorn ní na nutnost odstran ní v cí
dlouhodob skladovaných v su árnách a ko árkárnách

M. Zále ák

15.7.2007

Zm na podpisových vzor oprávn ných osob disponovat s
bankovními ú ty dru stva

M. Zále ák

15.7.2007

Vytvo ení sm rnice na bezpe ný zp sob plateb
zú
dru stva

M. Zále ák

31.12.2007

Aktualizace seznamu nájemník v . kontakt na majitele
byt ,
pravidelné tvrtletní zasílání seznamu len m vedení a KK

M. Adamcová

30.9.2007

Sní ení dlu né ástky neplati ze sou asných
cca 150.000 K na ástku ni í ne 50.000 K

L. Dvo áková

31.12.2007

Zlep ení kvality úklidu interních prostor

L. Dvo áková

31.7.2007

Projekt na úspory náklad na vytáp ní:
- omezení vytáp ní chodeb v zimních m sících
- dopln ní izolace potrubí v koteln
- kontrola celého otopného systému
- sní ení únik tepla oknem koteln

J. Hájek

30.9.2007

Stojany na kola - cenová nabídka pro blok D

J. Hájek

10.7.2007

Stojany na kola - realizace zku ebn v bloku D

J. Hájek

31.8.2007

Set íd ní, vytvo ení seznamu a zaarchivování
oficiálních dokument dru stva

J. Hájek

31.12.2007

Popis úkolu
Kontrola ú etnictví roku 2006,
sepsání protokolu o této kontrole
Dokon ení výb rového ízení na bezpe nostní
kamerový systém, prezentace výsledk ,
schválení této investice m stem

ení po tu hlá ených osob v bytech

Název dokumentu: zapisy 2007.xls

Stav

Spln no

Spln no

