
Zápis ze schůze představenstva BDV konané 29.6.2015 

Přítomni:  Rojíček, Dousek, Macháček, Havlík, Benešová 
Hrabal, Richter – KK 
 

1.  Představenstvo BD rozhodlo o rekonstrukci balkonů v rozsahu – celková 
rekonstrukce podlahy, výměna zábradlí, instalace zasklení. Pro říjnovou 
Členskou schůzi připraví potřebné podklady, nabídky a informace tak, aby  
Členská schůze mohla o akci rozhodnout.  
 

2. Představenstvo rozhodlo o výmalbě vstupních prostor a usneslo se na dalších 
investicích na příští období. Jedná se o umožnění vstupu do objektů pouze   
na čipy, pokládku nového povrchu podlahy v suterénu a pokládku nového lina 
ve vchodech. Rozsah bude upřesněn po obdržení cenových nabídek a diskusi 
na Členské schůzi..  
 

3.  Představenstvo BD zadá nabídku na pronájem NP v 1076 a 1078 v realitní 
kanceláři a umístí ji i na web Družstva.  
 

4. Představenstvo na základě předloženého návrhu zjistí možnosti používané   
na plašení ptáků na domech. Základem ale je, ptáky nekrmit a neumožnit 
jim hnízdění na balkonech.  

 
5. 10.6.2015 v 17.30 proběhla na asfaltovém hřišti před našimi domy veřejná 

diskuse k budoucímu využití a vzhledu této plochy. Návrhy radnice MČ Prahy 
15 můžete najít v Hlasateli a na stránkách MČ (odkaz je na stránkách 
Družstva). Na webu MČ můžete o těchto návrzích diskutovat a přiklonit se 
k některé variantě. 

 
6. Na vyúčtování služeb představenstvo neobdrželo žádné reklamace a proto 

začne zasílat na účty, ze kterých chodí platby, přeplatky. Zároveň žádáme      
o zaslání nedoplatků za rok 2014 do 31.8.2015 na účet Družstva. Stejný, jako 
pro pravidelné měsíční platby. 

 
7.  K 30.11.2014 byl ukončen pronájem NP v 1076 (krejčovství). K 25.5.2015 byl 

ukončen pronájem NP v 1078 (bazárek). Tyto prostory jsou opět volné k 
dalšímu pronájmu. 

 
Pravidelné konzultační časy jsou v červenci a v srpnu zrušeny. Se svými dotazy, 
připomínkami a žádostmi kontaktujte svého „vchodového“ zástupce. 
 
 
Příští pravidelná schůze představenstva BDV je v pondělí  31.8.2015 ve 20.00 hodin. 
 

Zapsal: Macháček 
 

 

Sledujte i webové stránky družstva na www.bdchudenicka.cz 

 


