
Zápis z jednání představenstva BDTC7 

konaného dne 12. 2. 2018 od 18:00 do 19:30 hod v kanceláři BD 

 

Přítomní  

za představenstvo: Pan Kalaš, paní Čížková 

za kontrolní komisi:  pan Svojtka, paní Sadílková 

Hosté:  Paní Sokolovská 

 

1) Pí Sokolovská předala představenstvu BD: 
a. Žádosti k převodu do OV – 7 žádostí od p. Fojtíka po pí. Turjanicovou 
b. Formuláře pro sběr dat OV – 7 formulářů od p. Fojtíka po pí. Turjanicovou 
c. Seznam předaných smluv k zápisu na KN + potvrzení o převzetí poplatku 1000Kč 
d. Podklady pro odkup společných prostor v suterénech domů. 

2) Je nutné zrušit přístupy do datové schránky pro bývalé členy orgánů BD a požádat o přístupy pro 
stávající členy představenstva. Bude tak učiněno po zápisu představenstva na OR.  

3) Pan Kalaš:  
a. dohodne schůzku s osobním bankéřem v ČSOB po zápisu nového Př. BD do Obchodního 

rejstříku. 
b. předal p. Svojtkovi výpis z účtu ČSOB spolu s vytištěnými fakturami za prosinec 2017 a 

leden 2018. 
c. vytisknul a založil vklady do KN – 3 byty, které byly zapsány 

4) Byl odsouhlasen text smlouvy s VD s KK. Pan Žabka vyřídí podepsání smlouvy s VD. 
5) Jednání o obdržené stížnosti na postup při pronajmutí bytu č. 25/1772 

a. Paní Faůnová, potenciální zájemce o pronájem bytu č. 25/1772, podala stížnost na postup 
při komunikaci mezi ní a představenstvem BD. Tato stížnost byla adresována KK BD a byla 
předána Př. BD z rukou paní Sadílková, členky KK BD.  

b. Po telefonické komunikaci bylo zjištěno, že paní Faůnová neví, co přesně je ve stížnosti 
napsáno a tvrdila, že podat tuto stížnost „jí to poradili“, nebylo řečeno kdo, protože „jí o 
to žádali“.   

c.  V textu stížnosti bylo velké množství pravopisných chyb, překlepů, polopravd, lží a jiných 
věcí, které nikdy nebyly řečeny, udělány ani přislíbeny paní Faůnové.  

d. Od této stížnosti se představenstvo BD důrazně distancuje a bylo dohodnuto, že na ni 
nebude nijak reagovat. 

e. Po dlouhé debatě, zdali je v zájmu BDTC7 dát byt č. 25/1772 do pronájmu paní Faůnové 
bylo dohodnuto, že se členové Př. BD a KK formou emailu vyjádří do 13. 2. 2018 a na 
tomto základě bude rozhodnuto. 

 
 
 
 
Zapsal: V. Kalaš 
Ověřil: M. Čížková 
 

 
  


