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Bytový dům Podlesí č.p. 4939 až4945
Zápis ze schůze vchodových důvěrníků konané dne 17. 7. 2011 v 20:00 hodin

Prezenční listina:
vchod 4939 Schmidt Jan omluven
vchod 4940 Charousová Alena přítomna
Vchod 4941 Sedláček Vladimír přítomen
Vchod 4942 Bajer Milan přítomen
Vchod 4943 Martinec Radek přítomen
Vchod 4944 Bajza Rostislav přítomen
Vchod 4945 Aradszki Jan přítomen

Výměna oken ve společných prostorách (schodiště)
S firmou Okenní systémy Zlín z Fryštáku byla uzavřena smlouva o dílo na výměnu oken
ve schodišťovém prostoru. Předpokládaný termín realizace výměny oken na schodištích
je srpen až září 2011.

Projektová dokumentace na opravu střešního pláště
S firmou KB projekt, s.r.o. byla uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace má
být hotova 20.7.2011.

Oprava přístřeškůa vchodůdo atria BD (spodní vchody)
Nájemníci a majitelé bytů ve vchodech 4939 a 4940 si vybrali vzhled zadních vstupů.

Ostatních pět vchodů bude vyzděných plně (tzn., nebudou žádné okna ani luxfery).

Rekonstrukce výtahových kabin
Rekonstrukce výtahových kabin již probíhá. Práce mají být hotovy do konce měsíce sr-
pen 2011. Práce provádí firma Kuňák, která provádí i stávající údržbu.

Odstranění antén a jiných zařízení ze střechy
Na základě připravované rekonstrukce střechy žádáme všechny nájemníky a majitele by-
tů, aby odstranili své antény a jiné zařízení ze střechy. V měsíci srpen 2011 budou
všechny neoznačené a nenahlášené zařízení ze střechy demontovány.

Přepojení prádelen na společné rozvody elektro
V rámci snížení provozních nákladů budou demontovány elektroměry pro prádelny (tyto
již jsou zrušeny a pračky sešrotovány). Rozvody elektro v prádelnách budou napojeny
na společné rozvody v domě. Tímto se ušetří za nájem elektroměrů a rezervovaný výkon
instalovaných jističů.

Omezení dodávky teplé vody
Dodávka teplé vody bude přerušena od pondělí 1. srpna 2011 – 6.00 hodin do čtvrtku
4. srpna 2011 – 20.00 hodin

Ve Zlíně, dne 17. 7. 2011
Zapsal: Rostislav Bajza a Radek Martinec


