Zápis ze schůze představenstva a KK družstva Cihelna dne 22.11.2010 konané
v 19,00 hod. v restauraci MONAME
Přítomni: ing. Hájek, RNDr. Dvořáková, ing. Hanzalová, Ing. Kalužová
Hosti: ing. Pulcová, ing. Krejčí
1. Oprava teras
- Ing. Pulcová přednesla závěry ze schůzky se zástupcem firmy ARDECO, který provedl
zhodnocení cenové nabídky firmy Barvy profi na opravu teras. Vzhledem k tomu, že
některé položky byly shledány maximálně přeceněné, bylo rozhodnuto, že budou osloveny
dvě další firmy. Těm bude poslán slepý výkaz výměr a detail skladby, který vypracuje
v rámci technické pomoci ing. Pulcová. – termín 13.12.2010
2. Zelená úsporám
- V současné době je podávání projektů na dotaci zastaveno a je otázkou, zda bude v únoru
2011 projekt otevřen za stejných podmínek. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že
zpracovávání projektu na revitalizaci domu v rámci dotace Zelená úsporám bude
zastaveno. Výměna oken a oprava střechy bude provedena z fondu oprav. O tomto
rozhodnutí budou družstevníci informováni Otevřeným dopisem představenstva družstva.
Rovněž toto rozhodnutí bude oznámeno firmě Barvy profi, která byla v 08/2010 vybrána
na zpracování projektu a do dnešního dne s ní nebyla uzavřena smlouva z důvodu
opakovaných nepřijatelných podmínek z její strany. Jednání s ní bude v této věci
ukončeno.
3. Oprava střechy
- Budou osloveny tři firmy a následně bude provedeno výběrové řízení.
- Ing. Pulcová v rámci technické pomoci připraví podklady pro zpracování cenových
nabídek. – termín 15.1.2011
- Ing. Krejčí zpracuje soupis toho, co by mělo obsahovat zadání na výběr dodavatele opravy
střechy.
- Ing. Hanzalová dodá otevřenou verzi stávajících výkresů domu.
4. Výměna oken
- Budou osloveny tři firmy a následně bude provedeno výběrové řízení.
- Ing. Pulcová v rámci technické pomoci připraví podklady pro zpracování cenových
nabídek. – termín 15.1.2011
- Ing. Krejčí zpracuje soupis toho, co by mělo obsahovat zadání na výběr dodavatele
výměny oken.
- Ing. Hanzalová dodá otevřenou verzi stávajících výkresů domu.
Další schůze se bude konat dne 13.12.20010 v 19hod v restauraci MONAME. Na schůzi
budou opět pozváni ing. Krejčí, ing. Jandora a ing. Pulcová.
Dne 23.11.2010

Zapsala: ing. Jana Hanzalová

