Zápis z 514. schůze představenstva BD Murmanská ze dne 10.05.2022
bd.murmanska@seznam.cz
Přítomni:

M. Sedmihradský, M. Potůčková, J. Šimerda, M. Pavlík,

Omluven:
Za KK:

M. Kubernát,
E. Bobková,

1. Představenstvo připravuje 39. Členskou schůzi BDM, která se bude konat
26. května 2022 v 18:00 hod v konferenčním sále PRE Na Hroudě 4, Praha 10,
vstup od Galerie v ulici Na Vrších.
2. Představenstvo připravuje výměnu a opravu kovových rohoží v domech BDM u
vchodů do ulice a do dvorů.
3. Připravujeme statické posouzení stavu domů BDM a betonových ploch za domy.
4. Firma Cigdus vyměnila vodovodní stoupačky ve vybraných bytech v domě M1.
5. Představenstvo připravilo pro uskladnění kol sklepní místnosti č.17 a 35 které jsou
vybaveny stojany pro možnost uzamčení kola. Klíče ke kolárně se budou vydávat
oproti poplatku 500,- Kč na Členské schůzi 26.05.2022.
6. Představenstvo připravilo výměnu vložek a krytů zámků v kočárkárnách našich
domů. Nové klíče se budou vydávat bezplatně (1 ks/pro 1byt) na Členské schůzi
26.05.2022. Vložky k novým zámkům kočárkáren budou vyměněny k 1.6.2022.
Případné dotazy stran nových klíčů prosím konzultujte přes naši e-mailovou adresu.
7. Představenstvo objednává u firmy FIRST opravu v domě M5 – zasklení pravého
křídla dveří „lítaček“.
8. Rozšíření programu Členské schůze o body:
- Prezentace a schválení aktualizované nabídky vnitřního kamerového systému
včetně osvětlení vchodů (podklady jsou k dispozici na vyžádání)
- Navýšení limitu na opravy schvalované představenstvem bez souhlasu Členské
schůze (dle čl.65 bod 4. stanov BDM) z 300.000 Kč na 400.000 Kč.

V případě poruch a havárií v bytech, které se týkají svislých rozvodů vody,
nesvítících světel v domech, plynu a odpadů řešte prosím dle kontaktu

na naši správcovskou firmu FIRST - pan Votruba 724.284.740 - technik30@firstsro.cz
Další telefonní čísla pro případ řešení havárie jsou uvedena na nástěnce v přízemí každého domu.
Dnešní schůze skončila ve 21:10 hod.
Zapsal: M.Potůčková

Příští schůze představenstva se uskuteční v úterý 07.06.2022 od 19:30 hod.

