Zápis ze schůze představenstva družstva Cihelna a KK dne 16.10.2010 konané
v 19,30 hod. v restauraci MONAME
Přítomni: ing. Hájek, ing. Hromádková, RNDr. Dvořáková, ing. Hanzalová, Ing. Kalužová
Omluveni: ing. Sedlák, ing. Urbášek,
Hosti: ing. Pulcová, ing. Jandora,
1. Účetnictví
- Bylo podáno opravné daňové přiznání a daň z nemovitosti. Zároveň byla podaná žádost o
převedení peněz družstva Cihelna na uhrazení daně z nemovitosti pro majitele garážových
stání. – Ing. Hromádková
- Bude podána žádost o navýšení platby o inflaci za pronájem plochy pro anténu Vodafone a
následně bude upravena částka odvodu pro MMB. Zároveň bude provedena kontrola
odvedené částky za minulé období. – Ing. Hromádková, p. Frgalová
2. Reklamace
- Budou opraveny praskliny ve zdi v bytě p. Jelínka. Vzhledem k tomu, že majitel plánuje
vymalovat celý byt, bude mu uhrazena poměrná část malby v místě opravených prasklin –
ing. Hromádková
3. Závady
- Nebyly hlášeny
4. Pohledávky na družstevníky
- Byla provedena kontrola dlužných částek na nájemném. Dlužníci již byli vyzváni
k vyrovnání dluhu a v případě nezaplacení budou urgováni. – Ing. Hromádková
5. Plánované opravy a revize
- Ing. Jandora a Ing. Pulcová byli seznámeni s cenovou nabídkou opravy teras A+B firmy
Barvy profi. Byli požádáni o zhodnocení nabídky z titulu svých specializací. Zároveň
budou osloveny další 2 firmy – PKS Mont a Stavoprojekta.
6. Revitalizace domu v programu „Zelená úsporám“
- Byl předložen poslední návrh smlouvy od firmy Barvy profi na revitalizaci domu (oprava
střechy a výměna oken). Vzhledem k tomu, že došlo k neopodstatněnému navýšení částky
za zpracování projektu, bude oslovena s nabídkou firma PKS Mont. Zároveň bude na
mimořádné schůzi P+KK probrána s Ing. Krejčím nutnost zpracování projektu pro program
Zelená úsporám, který je v současné době zastaven.
Další, mimořádná, schůze se bude konat dne 22.11.20010 v 19hod v restauraci MONAME.
Na schůzi budou opět pozváni ing. Krejčí, ing.Jandora a ing. Pulcová.
Dne 17.11.2010

Zapsala: ing. Jana Hanzalová

