
Zápis z 35. členské schůze BD Borošova 635 
uspořádané korespondenční formou v listopadu 2020 

1) Zápis provedlo představenstvo BD Borošova 635 – všichni členové BD byli předem seznámeni se 

všemi jeho body, obsah zápisu byl jednomyslně schválen – viz Prezenční a hlasovací listina v příloze. 

2) Kontrola plnění úkolů z předchozí 34. členské schůze BD 

    - oprava a nový nátěr obou fasád domu 

generální oprava včetně provedení nových nátěrů obou fasád proběhla v červenci a srpnu 2020. Zároveň 

byly natřeny plechy okapnic všech lodžií, u obou vstupů do objektu bylo nově natřeno zábradlí a 

oplechování boční zídky předložených schodů.  

Sokl domu je opatřen omyvatelným marmolitem, byly osazeny nové větrací mřížky k zakrytí stávajících 

otvorů. 

    - opravy bytových přípojek vody u pokleslých stoupaček  

po prohlídce stoupaček všech bytů byly určeny byty, kde bylo nutné přípojky opravit, práce byly prováděny 

průběžně dle dohody s nájemníky během podzimu 2019.   

    - obnovení omyvatelného nátěru na stěnách chodby domu 

Nad rámec plánovaných oprav byl proveden nový omyvatelný nátěr na stěnách v chodbách domu ve stejném 

oranžovém odstínu a lepší kvalitě. Původní nátěr byl zřejmě pouze otíratelný a nešly odstranit četné 

nečistoty-hlavně kolem výtahu v přízemí. 

    - pojištění domu 

Bylo uzavřeno nové pojištění domu u České pojišťovny dle aktuálně platných předpisů, které pokryje daleko 

větší okruh možných pojistných událostí při zachování stejné ceny pojistky. Stará nevyhovující pojistná 

smlouva byla vypovězena. 

3) Přehled hospodaření BD za rok 2019 

Všichni členové BD obdrželi předem zprávu o hospodaření BD v roce 2019 do své poštovní schránky a její 

obsah pak podpisem na Prezenční a hlasovací listině jednomyslně odsouhlasili. 

4) Informace kontrolní komise 

Kontrolní komise provedla 23. 11. 2020 kontrolu účetní evidence - bylo konstatováno, že evidence je vedena 

v souladu se všemi zákony. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. 

5) Projednání odměn představenstva 

Kontrolní komisí byly navrženy odměny členů představenstva shodné s loňským rokem - 90tisíc celkem pro 

3 členy představenstva. Návrh byl schválen jednohlasně bez připomínek. 

6) Plán prací na další období 

   - oprava zadního vstupu do domu  

Očištění a oprava předložených schodů, položení nové dlažby na podestě obdobně jako u předního vstupu z 

ulice 

   - zřízení WC v úklidové místnosti v suterenu  

V současnosti je v úklidové místnosti osazena místo výlevky pouze provizorní plastová nádoba napojena na 

odpad, nemá však syfon a proto je v místnosti trvale zápach. Navrhujeme místo nové úklidové výlevky 

osadit raději WC a malé umyvadlo, přívod vody i možnost napojení na odpad je stávající. 

 - výmalba kanceláře BD v suterenu domu 

- instalace kompenzátoru na stoupačku topení v suterénu 

po opakovaných stížnostech paní Lamčkové na hluk v topení bude v suterénu na stoupačce topení směrem 

do jejího bytu osazen kompenzátor  

7) Náměty členů BD na případné opravy (úpravy) v domě na rok 2021 

Pan Puškár-byt č. 7 navrhuje projednat možnost osazení protipožárních vstupních dveří do bytů – přednese 

tento návrh na nejbližší členské schůzi. Ve fondu oprav však na to není dostatek finančních prostředků. 
 

Zapsala:    Ing. Hana Zítková a Ing. Jana Hubálovská 


