
Zápis ze schůze představenstva BDV konané 3.10. 2012 
 
Přítomni:  Macháček, Havlík, Rojíček, Dousek 
  Hrabal, Richter   –  KRK 

 
1. Představenstvo BD obdrželo upozornění na problémy s teplou vodou             

ve vchodu 1078. Musí se odpouštět dlouhou dobu, než začne téct teplá voda. 
Prvním krokem nápravy bude odvzdušnění „zpátečky“.   

 
2. Představenstvo rozhodlo přidělit realizaci opláštění strojoven společnosti 

Kasten. Výměnu kouřových klapek ve strojovnách provede společnost Vekra. 
Stavební úpravy začnou na přelomu října a listopadu. Termín ukončení je 
stanoven nejpozději na 30.11.2012, v závislosti na počasí. 

 
3. Představenstvo BD bylo osloveno další společností, tentokrát se jedná             

o společnost AIM, která má také zájem přivést do našich objektů optickou síť. 
Přívod do objektů a rozvod ve společných prostorách je bezplatný. Touto 
optickou sítí bude přiveden internet, kabelová TV a telefon. Jedná se              
o možnost vytvoření konkurenčního prostředí pro UPC. Koncový zákazník 
(byt) platí službu podle zvolené nabídky. Představenstvo již dříve informovalo 
o snaze přivést jednoho konkurenčního operátora s kabelovou sítí. Vzhledem 
k velmi podobné nabídce služeb společnosti CenTrio a AIM, bude záležet      
na rychlosti realizace. Rychlejší firma dostane možnost přístupu do našich 
objektů. Plánovaná doba realizace je okolo dvou let. 
 

4. Představenstvo BD informuje, že společně s odečty vodoměrů začátkem 
prosince proběhne i revize plynu ve všech domácnostech. Následné 
odstranění nalezených závad je povinností každého nájemníka. Pokud 
k odstranění nedojde ani po písemných urgencích a díky liknavosti  
nájemníka, tak jako po poslední revizi, bude družstvo iniciovat u PP, a.s. 
uzavření přívodu plynu do této konkrétní domácnosti.  
 

5. Představenstvo žádá všechny, kdo ještě neuhradili nedoplatky za služby za 
rok 2011, aby tak neprodleně učinili. 
 

Pravidelné konzultační časy pro všechny členy BDV ve 20.00-20.10,  příp. déle,  
v konzultační místnosti MANDL 1077/6 : 
 
10. 10. p. Rojíček 
17. 10. p. Dousek 
24. 10. p. Benešová 
31. 10. p. Macháček 
 
Příští pravidelná schůze představenstva BDV je ve středu 7. 11. 2012  
ve 20.00 hodin.   
 

Zapsal:  Macháček 
 

 

Sledujte i webové stránky družstva na  www.bdchudenicka.estranky.cz 


