
Zápis z členské schůze bytového družstva Praha 8, Kostřínská 577l57s

Datum kondní:

Místo konání:

30.9.7014

Zasedací místnost v suterénu domu.

Program schůze:
- Přítomným byly rozdány formuláře pro sestavení seznamu členů dle čl. L1 Stanov, pro aktualizaci
tel. čísel členů BD, počtu osob uŽívajících byt dle čl.9.z.h. Stanov, pro informacizajíštěnípřístupu do
bytu v případě nepřítomnosti dle čl. 9.2.í. Stanov, pro informaci o případné nefunkčnosti
termostatických hlavic. Vyplněné formuláře členové družstva vhodí do 5.Io.201'4 do schránky BD.
- Čs uyta informována o opravě vchodových dveřía výměně samozamykacích zámků.
- Čs oyta informována o probíhající revizí elektrické instalace společných prostorů domu. Jednotliví
členové BD umožní vstup reviznímu technikovi do prostorů garáží a k bytovým rozvodnicím
jednotlivých bytů.
_ Dle ČSN 33 2000-6_62.]., z hlediska P0, BoZ a pojistného plnění pří případné škodné událostí,
předloží všichní členové BD revízní zprávu elektroinstalace v bytě.
- Čs nyla informována o volbách do orgánů družstva na jaře příštího roku. Zájemci o práci v orgánech
družstva předají tuto informaci představenstvu'
- ČS schválila organizaci parkování osobních automobilů na pozemku BD. Vyznačená parkovací stání
budou označena pořadovými čísly, na každých vchodových dveřích (od garáží), budou umístěny
informace o přiřazení SPZ k poř. číslu. Každý člen BD obdrží parkovací kartičky jak pro venkovní stání,
tak i pro členy rodíny, návštěvy a řemeslníky pro stání na pozemku BD.
- o vyznačené stání má zájem p. Cihelka, Černík, Benda, Kaňka, Postupa.
- Z důvodu změn cen energií budou provedeny drobné úpravy ve výši záloh v měsíčním předpisu
nájemného.
- Představenstvo informovalo o připravených nájemních smlouvách, které budou připraveny
k podpisu po vyřešení rozdělení sklípků mezi členy BD, kteří nemají garáž.
- Představenstvo informovalo Čs o připravovaných investicích. Montáž nákladního výtahu do
prostoru mezi schody, nebo montáž automatických vrat ke garážím.

Přijató usnesení:
- Do 3L.I2.201'4 všichničlenové BD předloží protokol o revizÍ elektrické instalace v bytě

představenstvu BD.
- Představenstvo BD zajístí číselné označení stání, seznam SPZ a jeho umístění na vchodové

dveře, parkovací kartičky' Dále pak ceduli ,,soukromý pozemek se symbolem odtažení auta".
- Členové kteří nemají garáž a mají právo na sklípky v suterénu domu si vyřešíjejich užívání a

informaci předají písemně představenstvu BD.
- Pánové Klempíř a Kaňka zjistí možnosti získání dotace na nákladní výtahy. lnformace předají

představenstvu BD.

- Členská schůze schválila nákup LED žárovek do osvětlení schodiště.

Výsledky hlasovóní:

Přítomno 13 členů BD, tj. B1%. Členská schůze je schopná se usnášet.

Pro přijatá usnesení hlasovalo ]-3 členů, tj. 100 % přítomných.



Nikdo se nezdržel hlasování.

Nikdo nehlasoval proti usnesení.

Přílohy: Pozvánka na členskou schůzi

Prezenční listina

Členskou schůzi vedl a zapsal

Jiří Chumlen

l,)


