
    Bytové družstvo Nad Olšinami 19-25 
 
 
Zápis ze 14. schůze představenstva B.D. Nad Olšinami 19-25 ze dne 12.3.2012 
 
 

Schůze zahájena        20:35 za účasti : 

Představenstvo : Hušek, Smrčka, Králová, Paulík, Veselý 

Kontrolní komise : Pleskač 
 
Program schůze :   -  kontrola plnění úkolů z 13. schůze představenstva BD Nad Olšinami 
                                 19-25, konané dne 27.2.2012 

- různé 
 

 
14.1.  Projednání kanceláře družstva 
S návrhem zřízení kanceláře družstva v bývalé kočárkárně členové družstva z vchodů  č. 19 a 
21 souhlasí.  
Budoucí kancelář  si však vyžádá stavební  úpravy,  jako vymalování, úprava podlahy,  je 
třeba prověřit  technický stav elektřiny, zřízení internetu ( možnost využití UPC, která je k 
domu zavedena). 
 
14.2.  ing. Hušek, předseda představenstva, zaslal  ing.  Vlkovi k jeho e-mailu   písemné 
vyjádření. Další připomínky budou  projednány na příští schůzi  dne 26.3.2012 , na  kterou 
bude ing. Vlk pozván. 
 
14.3. p. Smrčka zajistil zhotovení WEB stránek   www. bdnadolsinami.cz, kde jsou 
zápisy ze schůzí představenstva a členských schůzí, kontakty na členy představenstva a 
kontrolní komise, stanovy družstva, aktuality a e-mailová adresa 
b.d.nadolsinami@seznam.cz 
 
 
14.4. p. Paulík zjišťoval  prostřednictvím internetu informace ohledně  vstupu do  některého 
Sdružení BD,  a to v Praze 4, Podolská 50 a  v Praze 1, Těšnov 5.  Podmínky jsou však 
obecné, proto byl pověřen představenstvem k osobnímu jednání. 
Termín : do 1 měsíce 
 
14.5.  ing. Veselý zjišťoval  u  Armádní servisní PO dodavatele inženýrských sítí do našich 
domů. Dodavatelé jsou následující :: 
 
1. voda  vč.stočného           :  Pražské vodovody a kanalizace 
2. elektrická energie            :  Eon  dodavatel PRE  / Pražská energetika / 
3. plyn                                 :  Eon 
4. teplo a teplá voda            :  Pražská teplárenská   -smlouva o dodávkách je platná do září tr. 
5.komunální odpady            : Hlavní město Praha 
 
 
 
 
 



 
 
  14.6. -  Družstvo obdrželo  od  Armádního servisu PO (dříve SVBF Praha)  písemnou  
nabídku na správu objektu. Nabídka bude  projednána na členské schůzi, pak se družstvo 
vyjádří. 
 
14.7. Zajištění daňové uzávěrky  BD Nad Olšinami 19-25 - do 31.3.2012 
 
14.8.  Pan Paulík navrhl jednat se členy BD/nájemníky, kteří nemají na první 30ti % splátku .  
Věc bude řešena, až budou zaslány aktualizované kupní smlouvy. 
 
14.9. Zajistit pracovní skupinu, která připraví oficiální poptávku  pro banky na  zajištění 
úvěru. 
 
14.10. Předseda ing. Hušek zaslal e-mailem  Jednací a Domovní řád všem členům 
představenstva a kontrolní komise, vč. náhradníků  k prostudování.. 
Úkolem je znovu  svolat  pracovní skupiny  ke konečným úpravám, aby následně mohly být 
předloženy členům družstva a schváleny na členské schůzi. 
 
 
14.11. Připomínáme znovu členům družstva, že se mohou vyjádřit ke 

stanovám BD, a to do 31.3.2012 

 
 
Schůze skončena 22.00 hod. 
 
 
Další schůze se bude konat 26.3.2012 
 
 
V Praze 12.3.2012 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………….. 
předseda družstva ing. Petr Hušek    zapsala Marcela Králová 


