
Cihelna - zápis ze sch ze vedení a kontrolní komise
Datum konání: 28. srpna 2007

ast:  M.Zále ák, L.Dvo áková, M.Adamcová, P.Sedlák, J.Hájek, E. Hromádková,  omluven T.Urbá ek
Zápis zpracoval: M.Zále ák

Polo ka Popis úkolu Zodpov dnost edpokládaný
termín spln ní Stav

1 Kontrola ú etnictví roku 2006,
sepsání protokolu o této kontrole T. Urbá ek 30.9. Probíhá

2
Dokon ení výb rového ízení na bezpe nostní
kamerový systém, prezentace výsledk ,
schválení  této investice m stem

P. Sedlák 30.9.
Výb rové ízení prob hlo,

Uskute nila se exkurze vedení dru stva a KK v
budov  Podp rova 1.

2.1
 nová

Na základ  výsledk  výb rového ízení a zku eností s
pou íváním systému v objektu Podp rova 1 bude

ipravena a komunikována  detailní analýza.
P. Sedlák 30.9.

3

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.

Bylo provedeno výb rové ízení,
v nabídnutých cenách jsou ádové rozdíly, jeliko

firmy bez bli ího ohledání nebyly schopny
cenovou nabídku p esn  vypo ítat.

3.1
nová

Horolezci provedou p esné zmapování a zakreslení trhlin
na celém objektu, na jeho  základ  bude rozhodnuto o
dal ím postupu.

M. Zále ák 30.9.

4 Aktualizace údaj  v obchodním rejst íku M. Zále ák 30.9. Spln no

5 Vyv ení po tu hlá ených osob v bytech M. Zále ák 22.6. Spln no

6 Vyv ení upozorn ní na nutnost odstran ní v cí
dlouhodob  skladovaných v su árnách a ko árkárnách. M. Zále ák 15.7. Spln no

6.1
nová

Odvezení neodklizených v cí ze spole ných prostor do
místnosti vzduchotechniky, v p ípad  nevyzvednutí do 1

síce nebudou v ci nadále skladovány.
E. Hromádková 30.9.

7 Zm na podpisových vzor  oprávn ných osob disponovat s
bankovními ú ty dru stva M. Zále ák 15.7. Spln no

8 Vytvo ení sm rnice na bezpe ný zp sob plateb
z ú  dru stva M. Zále ák 31.12. Probíhá

9

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

M. Adamcová 30.9. Termín dokon ení prodlou en o 1 m síc

10 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. Probíhá, ke konci srpna se celková dlu ní ástka

sní ila na 120.000,- K

10.1
nová

Bytové jednotky: p i neplacení del ím ne  3 m síce bude
automaticky ú továno penále.
Pomoc s vymáháním dluh  p esahujících 3 m síce p islíbil
magistrát.

E. Hromádková od 1.9.

10.2
nová

Komerce: ení dlouhodobých dluh  za pomoci
exekutora J. Hájek 30.9.

11 Zlep ení kvality úklidu interních prostor L. Dvo áková 31.7.

                                    Spln no
- zaji na teplá voda pro úklid
- vy né grafity, rozvad e, ne istoty na fasád
- pou ívání záznamových arch  ve v ech vchodech

11.1
nová

Od 4. tvrtletí kon í sou asná úklidová firma svoji innost.
Nahradí ji firma pana Hemerky, která by za stejných
finan ních podmínek m la zabezpe it vy í kvalitu slu eb
a zajistí rovn  pravidelný úklid kolem popelnic.

E. Hromádková od 1.10.

12

Projekt na úsporu 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. Probíhá

13 Stojany na kola - cenová nabídka pro blok D J. Hájek 10.7. Spln no

14 Stojany na kola - realizace zku ebn  v bloku D J. Hájek 31.8. Spln no

14.1
nová

Na základ  provedené ankety v roce 2004 v budov  A
bude
- prostor su árny v horním pat e vyu íván jako kolárna
- prostor ko árkárny v p ízemí bude vyu íván pro ulo ení
kol a ko árk .

L. Dvo áková 30.9.

14.2
nová

Ko árkárny v p ízemí ve vchodech A, B, C budou postupn
vybaveny stojany na kola. Stojany budou mobilní, aby bylo
mo né jejich po et m nit v závislosti na po adavcích
majitel  byt .

J. Hájek 31.10.

15 Set íd ní, vytvo ení seznamu a zaarchivování
oficiálních dokument  dru stva J. Hájek 31.12. Probíhá

16
nová

Dopln ní chyb jících klí  k rozvad m do su áren ve
ech vchodech.

Umíst ní popis  na v echny rozvad e s informací, kde je
mo né klí  zap it.

E. Hromádková 30.9.

17
nová

Jednání s vedením m stské policie ohledn  parkování v
to

M. Zále ák
J. Hájek 31.10.
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