Zápis z jednání kontrolní komise ze dne 2.10.02
konané v kanceláři družstva
Přítomni :

Ing. Arch Ivo Slamják
Ing. Renata Vosáhlová
Hana Kostková
Ing. Bohumír Machek
Ing. Martin Šiller
Vladimír John

Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

upřesnění obsahu informační tabulky seznamu členů KK
upřesnění návrhu využití peněžní částky získané prodejem pozemku p.
Valtrovi
kontrola vodoměrů
nepořádek u kontejnerů
údržba zeleně a údržba zámkové dlažby a okapových chodníčků
domovní řád
závady - upřesnění výše a druhu oprav zabezpečovaných družstvem
- byt B 5 Polanková
osvětlení parkoviště u domu B, popřípadě jiná varianta zabezpečení
proti krádežím
montáž „brana“ u vchodových dveří domů „A“, „C“ a „D“
úklid společných prostor domů

1) informační tabulka
- na žádost jednotlivých členů komise bude na tabulce uvedeno jméno člena
a u Ing. Vosáhlové, p. Kuly, Ing. Machka telefon
- ní číslo, u pí. Kostkové číslo domu a bytu.
2) upřesnění využití peněžní částky získané prodejem pozemku
3) kontrola vodoměrů
- bylo uloženo vypracování druhu a výše sankcí pro ty družstevníky, kteří
v daném termínu neumožní kontrolu vodoměrů
4) nepořádek u kontejnerů
- na náklady družstva bude objednán kontejner,
- na kterém bude nepořádek
odvezeny a vyvěsit datum svozu na nástěnky v domech
5) údržba zeleně a údržba zámkové dlažby a okapových chodníčků
- bylo uloženo objednat u firmy jednorázové posečení trávy a poté si u firmy
vyžádat vypracování cenové nabídky komplexní péče o zeleň
- dále bylo rozhodnuto o pozdržení opravy nefunkční motorové sekačky
6) domovní řád
- členové kontrolní komise se dohodli že ke stávajícímu znění nemají zatím
žádné připomínky ani návrhy na změny

7) závady
- bylo uloženo vypracování soupisu oprav a prací, které si budou
družstevníci hradit sami
- ing. Slamjákovi bylo uloženo kontaktovat majitele stavební firmy a
dohodnout s ním způsob a termín odstranění všech závad na domě „B“
8) osvětlení parkoviště u domu „B“
- po diskusi bylo přijato následující
a) p. Kula připraví finanční a materiálovou rozvahu
k instalaci kamerového systému na parkovištích
b) bude prověřena možnost systémového řešení
s Českou Policií (služebna Hostivice)
9) montáž „brana“
- p. Johnovi byl uložen nákup a instalace „brana“ na vchodové dveře a to
stejného tipu jako na domě „B“
10) úklid společných prostor domů
- Ing. Šillerovi byl dán mandát k tomu, aby kontaktoval p, Šťavíka
s nabídkou úklidu společných prostor v domech a k případnému ukončení
smluvního vztahu s p. Otčenáškem

Na závěr jednání bylo dohodnuto, že kontrolní komise se opět sejde v nejbližším vhodném
termínu po řádné členské schůzi.

V Hostivici 3.2.2002

zápis pořídil John

