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Zápis z jednání představenstva Bytového družstva  Laurinova II. 
(veřejný) 

 
     Zapsala: Urbanová     Dne: 19. 1. 2016      

 

 
 
Přítomni : 
 

1. RNDr. František Kosina – předseda představenstva 
2. Marie Ambrosová  – místopředseda představenstva 
3. Ing. Milan Konečný            – člen představenstva 
4. Kateřina Urbanová             – člen představenstva 

 
 

 
                                           

 
 
 
          
 
 
 
  
                          

   
 

 

 
 

I.   Program : 
 

1.  Zahájení 
2.  Schválení (příp. doplnění) programu zasedání  
3.  Kontrola úkolů 
4.  Legislativa 
5.  Personální záležitosti 
6.  Ekonomické řízení  
7.  Žádosti klientů 
8.  Materiálně technické záležitosti 
9.  Pošta listovní a elektronická 
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Výsledek jednání : 
1) Zahájení 

a) Den konání:  
-     19 .1. 2016 od 18:00 hod 

b) Místo konání: 
-      MB – kancelář BD L II, U Kasáren 1377 

c) Přítomní: 
-      dle prezenční listiny  

 -       Prezenční listina založena v archivu BD 

 
2)   Schválení (příp. doplnění) programu zasedání 

Schůzi představenstva řídil předseda představenstva Bytového družstva Laurinova II. RNDr. František 
Kosina, který zároveň konstatoval usnášeníschopnost představenstva BD. 
 

 PBD odsouhlasilo program jednání a že zápis z jednání pořídí K. Urbanová 
 
3) Kontrola úkolů 
 Zprávy z jednání na Statutárním městě  Mladá Boleslav  

Dopl. z 26.3.2013 – na jednání s městem byl projednám pracovní dopis – žádost na „finanční 
vyrovnání mezi Statutárním městem Mladá Boleslav a BD L II“ a na základě připomínek byla 
zpracovaná finální verze, která bude dne 20.3.2013 doručena na město 
Dopl. z 19.11.2013 – dotázat se na finanční vyrovnání mezi Městem a BD L II – úkol pro RNDr. 
Kosinu 
Dopl. z 25.2.2014 – požadavek na finanční vyrovnání za roky 2012 a 2013 byly doručené na SM 
k rukám JUDr. Řípy. Požadavek byl zaslán na základě naší společné Smlouvy o sdružení č. 
ORM/2003/54 ze dne 3.7.2003 v platném znění a po projednání se zástupci právního oddělení a 
ekonomického odboru Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav. Žádáme od spoluvlastníka 
Statutárního města Mladá Boleslav úhradu 51% podílu na ztrátě hospodaření za roky 2012 a 
2013, a to v celkové výši  396390,95 Kč. Přílohy: Shrnutí hospodaření Sdružení Bytového 
družstva Laurinova II a Statutárního města Mladá Boleslav a Bytového družstva Laurinova II  za 
roky  2012 a 2013 a předmětné faktury. 
Dopl. Z 17.4.2014 – PBD L II se shodlo na tom, že je zapotřebí znovu, urychleně otevřít jednání 
na městě o vyrovnání za m2, za navýšení ceny bytů a za špatně předaný úvěr, abychom mohli 
zodpovědět případné dotazy na členské schůzi 
Dopl. z 15. 7. 2014 – dokončení zajištění projednání finančního vyrovnání z r. 2013 – 1) statická 
úprava pavlačí – řešeno, 2) vzduchotechnika a její zprovoznění – oprava je součástí celkové 
revitalizace objektu, 3) neoprávněné navýšení ceny bytů, 4) nesoulad ve výši úvěru – žádost trvá 
v nezměněném rozsahu, 5) další závady a nekvalitní práce – je součástí celkové revitalizace 
objektu……..dále schválena dohoda mezi SMMB a BD L II o úhradě podílu města ve výši 51 % 
nákladů na statickou úpravu a uzavření pavlačí, viz dohoda. 
Dopl. z 19. 8. 2014 – dne 26. 8. ve 13 hod. proběhne jednání na městě, projednávány budou 
pavlače, revitalizace, za město budou přítomni náměstci Bouška a Kopal, za BD L II budou 
přítomni RNDr. Kosina a Ing. Hudek 
Dopl. z 16.12.2014 – finanční vyrovnání za m2 a plnění Usnesení na vyrovnání – sl. Ambrosová 
udělá 2-3 vzorové složky, které RNDr. Kosina a sl. Ambrosová předloží zástupcům města 
k odsouhlasení. PBD L II s tímto návrhem souhlasí 

Dopl. z 20.1.2015 – ohledně finančního vyrovnání a odsouhlasení obsahu podkladů je 

zítra, tj. 21.1.2015 jednání s JUDr. Řípou a Mgr. Antošem. Navíc bude zjištěno, zda by 

město mohlo v naší lokalitě vybudovat podzemní kontejnery na smetí.  
Dopl. z 24.2.2015 – Na podzemní kontejnery jsme dostali kontakt na pracovníka 
Compagu a byla nám připomenuta slíbená spoluúčast. 
Vypracování složek bytů jako podkladů pro vrácení peněz – 4.2.2015 pokračovalo 
jednání o obsahu a ze strany právníků SmMB bylo konstatované, že vrácení Kč podle 
Usnesení bude bez DPH a bez balkónů. 
Dopl. z 31.3.2015 – při telefonickém a e-mailovém jednání s Mgr Antošem bylo sl. 
Ambrosové sděleno, že v Prohlášení vlastníka jsou rozpory v m2 některých bytů. Mgr. 
Antoš upravil podle prohlášení tabulku sl. Ambrosové a všechny úpravy byly 
v neprospěch družstevníků. Sl. Ambrosová zjistila, že se jedná u všech lidí o sklepy, 
které mají připsané k bytům a tyto sklepy snižují nárok v m2 na vyrovnání – podle Mgr. 
Antoše.  RNDr. Kosina, předseda PBD L II vyvolá jednání se zástupci města o této 
problematice a o revitalizaci 
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Dopl. z  25. 8. 2015 – řešeno fin. vyrovnání za r. 2013, 2014, navýšení cen bytů – 

příprava podkladů k vrácení peněz, metry čtvereční jsou v jednání, (dle zákona o 

vlastnictví bytu jsou 2 různé pohledy, námitka města je, že plocha se může lišit o           

2 – 3 % a to z důvodu, zda se jednalo už o postavený či nepostavený byt) 

Dopl. z 13.10.2015 – zastupitelstvo bude zasedat až 12.11.2015 odpoledne a na tomto 

zasedání projedná i vrácení Kč podle Usnesení Rady města z 13.3.2003. Dále zde 

budeme mít i prezentaci o revitalizaci.  

Dopl. z  22.12.2015 – finanční prostředky byly družstevníkům vráceny dle výše 

uvedeného usnesení. Dlužníkům byl snížen dluh a byla vrácena nižší částka. 

Probíhá uzavření kolaudace pavlačí. 

 

    Pavlače 
        Dopl. z 1.4.2014 – dne 25.3. byla v poptávkovém řízení vybraná firma KAZIKO – viz přehled nabídek, 

který je přílohou č. 1 z dnešního dne. Společným stavebním dozorem SMMB a BD L II bude      
p. Návara a autorský dozor bude ze zákona zajištěn firmou Casua s.r.o. 

        Dopl. Z 17.4.2014 – od města jsme obdrželi 2 nabídky na úhradu 51 % ceny díla. Mimo jiné padla i 
nabídka, abychom si na podíl města vzali úvěr. PBD L II proto odsouhlasilo druhou variantu, že 
celé dílo hradíme sami a 51% ceny nám město uhradí v 10-ti ročních splátkách – BD L II na to 
bude požadovat smlouvu. 

Dopl. z 20.5.2014 – dne 26.5. by si firma KAZIKO mohla začít navážet potřebný materiál a mobilní 
zázemí pro své zaměstnance. Sl. Ambrosová vytvoří oznámení o zahájení stavby, uvede 
sjednaný termín dokončení cca do 30.9.2014 a vyvěsí na nástěnky. 

Dopl. z 17.6.2014 – firma KAZIKO vyčíslí na žádost BD L II vícenáklady na práci a materiál při opravě 
celé dlažby na pavlačích, tj. rozdíl mezi 100% - 30% 

Dopl. z 15. 7. 2014 – BD L III si stěžovalo na znečistění jejich pavlačí z naší strany, byly vytvořeny 
pevné předěly mezi BD L II a BD L III, čímž bylo odstraněno jejich znečisťování. Pokud budou navrženy 
vícepráce, představenstvo rozhodne dle konkrétního návrhu s ohledem na finanční možnosti. 
Dopl. z 16. 9. 2014 – došlo k navýšení ceny z důvodu nekvalitního podloží dlažby, o 20 proc.,  

cca 560 000, betony budou vybourány, dlažba se prozatím dávat nebude 
Dopl. z 11. 11. 2014 – podány zprávy z kontrolních dnů, bylo shledáno, že nic se nenacházelo 

v rozporu s harmonogramem prací,  proběhla kontrola ohledně zabezpečení a zajištění. 
Dopl. z 19.12.2014 – dnes firma předala hotové dílo. Firma odstranila nedostatky a nyní se bude čekat 

na kolaudační řízení.  
U firmy byla objednána oprava prasklin a vymalování sekce A7.  

 
4) Legislativa 
 Řešení stížností členů BDLII  
 
 Kontrolní komise 

o Předána smlouva o provedení úklidových prací s Josefem Dubou 
o Předáno CD s fotodokumentací některých oprav z let 2007 – 2012 
o Jednání s Bytosem v záležitostech – úklid GS, osvětlení GS a další, pořízen interní zápis 

 
BD L II se neřídí novým Občanským zákoníkem, ale Zákonem o korporacích, běží půl roční lhůta na 
přizpůsobení nových dokumentů a 2 roky k přijmutí.  
 
 Energetický audit budov 

- od r. 2015 podléháme této normě 
 

 Parkování motocyklů v GS                                    

o Dopl. z 20.1.2015 – vzhledem k tomu, že nás čeká revitalizace, budeme tento problém řešit až 

po ní. Navíc bude vznesen dotaz na členskou základnu ohledně „nových“ koláren, které by byly 

místo sušáren. 

 

  Webové stránky BD L II                                    

o Z webových stránek byla odstraněna návštěvní kniha. Členové BD L II mohou využívat  

k elektronické komunikaci e-mail BD L II. 
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  Záchytné parkoviště 

Z tisku se PBD L II dozvědělo o záměru Odboru dopravy magistrátu vybudovat záchytné parkoviště 

v okolí našich domů u FÚ. 

S tímto záměrem PBD L II nemá problémy, ale máme zájem vyvolat s Odborem dopravy jednání o     

vzhledu (zeleň) a o používání našich venkovních parkovacích stání pro členy našeho BD L II. Na 

jednání s právníky Města dne 21.1.2015 zjistí RNDr. Kosina 

Dopl. z 24.2.2015 – dle sdělení Mgr. Antoše, Odbor dopravy a silničního hospodářství,          
zastoupený Ing. Macounem, problematiku záchytného parkoviště postupně projednává se 
všemi stranami, kterých se to týká.  
 

5) Personální záležitosti 

o Dopl. z 10. 11. 2015 - Monika Mrňavá podala k 31.10.2015 rezignaci na člena 

představenstva 

Dopl. 10. 11. 2015 – pozice správce - p. Jaroslav Pitrmoc již pomáhá a seznamuje se 

s areálem. Na jednání PBD L II dne 24.11.2015 potvrzeno jeho přijetí od 1.12.2015 

o Dopl. z 24. 11. 2015 – představenstvo a kontrolní komise se po dlouhodobějších 

neshodách rozhodlo projevit sl. Ambrosové nedůvěru, vyzvalo jí k rezignaci a odvolalo jí 

z pozice místopředsedkyně, tuto pozici převzal p. Konečný. Sl. Ambrosová rezignaci 

nepřijala. Do vyřešení situace bylo dohodnuto nové rozdělení úkolů, probíhá narovnání 

vztahu s firmou Bytos, kde proběhlo jednání s výsledkem, že s okamžitou platností bude 

placení faktur a veškeré záležitosti vyplývající ze stávající smlouvy plnit firma Bytos.  

Sl. Ambrosová předala telefon s tel. číslem 775960252, který nyní používá správce        

p. Pitrmoc. Úvěr má do konce roku na starosti sl. Ambrosová. 

Dopl. z 22. 12. 2015 – bylo dohodnuto, že úvěr bude mít nadále na starosti  

sl. Ambrosová 

o Dopl. 19. 1. 2016 – proběhlo jednání, od 1. 2. 2016 bude do představenstva kooptována 

PhDr. Alena Benešová 

o Úklid – kontrolu úklidu bude mít na starosti správce. Na BD L II dorazilo několik nabídek 

(založeny v archivu), výběr provedla komise ve složení p. Konečný, pí Dusilová,            

p. Pitrmoc, byla přijata paní Buchnerová.  

o Dopl. 19. 1. 2016 - na úklid byla podána stížnost několika nájemníků ohledně zápachu 

ve vchodě 1379, v řešení panem Pitrmocem a panem Konečným, kteří budou situaci 

sledovat. 

 

6) Ekonomické řízení 
 Kamerový systém  

o Dopl. z 15. 7. 2014 - návrh na rozšíření kamerového systému 
o Centr PCO – projednán rozpočet na doplnění kamer, cena 17 627,66 vč. DPH  
o P souhlasí 

 

 Zástupci SVJ 1377 a 1378 a BD L III  - proběhlo jednání ohledně kamerového systému                                  

o Výsledek jednání je interní přílohou tohoto zápisu 

 
 Správce objektu  

o Vyhlášení poptávkového řízení na správce budovy, bude řešeno globálně s úklidem 

Dopl. z 20. 1. 2015 – podmínky výběrového řízení zpracoval RNDr. Kosina 

o V 1. kole vyzveme naši členskou základnu – aby to byl někdo z bydlících 

o RNDr. Kosina bude na členské schůzi informovat členskou základnu 

           Dopl. z 31.3.2015 – RNDr. Kosina  navrhnul na správce objektu paní Janu Dusilovou  

z Kontrolní komise, která by řídila firmy a kontrolovala faktury (tím by měla zaručený 

přehled i KK).  
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o Dopl. z 14.4.2015 – předseda KK Ing. Králík souhlasí s tím, aby pí Dusilová pracovala 

po přechodnou dobu jako „dočasný“ správce. Přímo by ji řídil předseda představenstva 

BD L II. Odpovědnost bude mít představenstvo, pí Dusilová již eviduje společnosti, které 

mají zájem zde pracovat a zúčastnit se výběrového řízení. …… Výběrové řízení se 

umístí na webové stránky a tím se vyhlásí. Členové KK budou u otevírání obálek. 

 Dopl. z 26.5.2015 – výběrová komise zasedala dne 12.5.2015 a otevřela obálky. Na 

následující týden, tj. na 19.5.2015 si pozvala uchazeče, kteří předložili své cenové 

nabídky. S účastníky si pohovořili a doporučili vítěze. 

PBD L II bere na vědomí rozhodnutí výběrové komise a to jednohlasně. Správcem 

objektu bude p. Karlík a úklid bude provádět pí Krišťanová.   

 Pan Karlík i paní Krišťanová byli pozvaní na úterý dne 2.6.2015 

 Dopl. z 14.7.2015 – pan Karlík nenastoupí ze zdravotních důvodů 

 Faktury                               

o KK předala seznam faktur, ke kterým chce podrobné vysvětlení. 

o Po vytištění fa a přípravě odpovědí bude vyvolané jednání za účasti členů KK a členů 

představenstva. Ing. Hudek bude stěžejní osoba, kvůli znaleckým posudkům.  

o Dopl. z 16.6.2015 – proběhlo jednání s KK……diskutovalo se o nových Stanovách BD 

podle NOZ a všichni se shodli na tom, že by členská schůze proběhla už v říjnu 2015 za 

použití plných mocí – ale pro tuto schůzi musí být plné moci s notářsky ověřenými podpisy. 

Notářku pozveme 2 – 3 x do kanceláře BD L II a pozveme k nám lidi, kteří se nezúčastní 

schůze a ani nebudou schopni si nechat ověřit plnou moc.  

 

 Rozdílné m2 u bytů – jednání s Mgr. Málkem                                    

o Mgr. Málkovi byla vysvětlena celá problematika. 

o Bylo konstatováno, že smlouvy, které byly předložené budoucím členům družstva a 

následně jimi i podepsané, z dílny prvního představenstva BD L II (kde byli 3 členové 

nominovaní SmMB a 2 členy za EuBE a.s.) jsou špatně koncipované, nejasné a 

zavádějící. 

o I Prohlášení vlastníka na KN je špatně. Tím, že jsou tam u bytů zapsané i sklepy dělá 

milný dojem, že rozměr bytu je včetně sklepů.  

o Mgr. Málek nám poskytne návod k zápisu do KN, abychom stav napravili 

o Mgr. Málek se zúčastní dalšího jednání na Městě MB 

Dopl. z 16.6.2015 – s Mgr. Málkem byla dojednaná trochu jiná metodika – sklepy se 

budou z Prohlášení vlastníka odečítat, takže požadavky budou pro všechny byty stejnou 

metodikou (sml.o sml.budoucí nájemní x nájemní smlouvě = podle KN bez sklepů). Sl. 

Ambrosová připraví 3 – 4 složky. Dále zašle Mgr. Antošovi audit na úvěr, kde jsou od 

auditorů potvrzené všechny 3 ceníky – byty + GS + sklepy. 

 

 Balkóny k opravě                                    

o Správce, paní Dusilová oslovila některé firmy na opravu balkónů. Podařilo se jí sehnat 2 

firmy, které opravy zajistí cca o 8 tisíc kč levnější. 

o Proto se PBD L II jednohlasně usneslo, že jim paní Dusilová zadá opravy (tam, kde už 

hrozí následné škody a kde např. nechtěli firmu, která opravy prováděla dosud). 

o Proto se opraví balkóny u pana Mansfelda A241, u manž. Zeithamlových A242 a manž. 

Havlíkových A422 a nechá se posoudit stav balkónu u pí Mrňavé A347. Dále nechá 

zkontrolovat balkón u pí Švecové A727 – trhá se od zdi. 

o Dopl. z 16.6.2015 – první 2 balkóny se začínají opravovat (manž. Havlíkovi a p. Gracl) 

 Dopl. z 25. 8. 2015 – posoudí se oprava balkónu p. Mansfelda a pí Zavřelové – 

uvolněné dlaždičky 
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o Dopl. z 13.10.2015 – PBD L II odsouhlasilo opravu balkónů u pí. Zavřelové a manželů 

Zeithamlových. 

 

 Nedoplatky komerce 
o Řešení právní a soudní cestou 
o Koordinace činnosti právníka, BD L II a Bytosu 

 
 Termínovaný vklad                                    

o PBD L II zvažuje založení termínovaného vkladu volných prostředků (které jsem zatím dostali od 
SMMB a to na dobu 1 roku u FIO banky. 
o Upřesníme na příštím představenstvu. 
o Rozšířená spolupráce s firmou Bytos, spol. s r.o. 

K 30.6.2015 představenstvo vyhodnotí celou situaci 
 

7)  Žádosti klientů 

 Paní Blažková z Vinotéky                                    

o Paní Blažková požádala PBD L II o umístění reklamních poutačů na naše objekty.  

o Bude řešeno při jednání na Městě dne 21.1.2015 

o Dopl. z 31.3.2015 – SmMB poutače povolilo 

 
8) Materiálně technické záležitosti 
 Objekt A7 

o V 1. polovině ledna bude přístup do domu předělán na čipy 
o Na A7 byla utrhaná světla, došlo tam i k znečištění fekáliemi, z tohoto důvodu byl vypracován  

návrh na rozšíření kamerového systému o kamery, které se umístí na nynější „mrtvá“ místa, bude 
realizováno v souběhu s opravou pavlačí 
 

 Oprava ve vchodech 
o PBD L II rozhodlo o opravě stěny ve vchodě 1380, kam zatéká přes rozvaděč (když se jde z 1. 

NP do garáží) 
 

 Malování v objektu BD L II                                    

o PDB L II bylo schváleno, aby ve vchodech 1381 a 1380 došlo k celkovému vymalování 

společných prostor. 

o Vymalování zajistí malíř, p. Šrajer dle nabídky na vymalování, která byla jako nejlepší 

schválena již dříve. 

 

 Malování na A3                                    

o Malíř úspěšně pokračuje na A3 = 1380. 

o Byla vybraná barva – pískově žlutá  

Dopl. z 14.7.2015 – malíř dokončil práci ve vchodě 1380, tento týden začal malovat ve 

vchodě 1382 

Dopl. z 25.8.2015 – vchod A1 je vymalován a byla za něj vystavena fa ve stejné výši 

jako za vchod A3 

 

 Oprava zrezivělých kohoutů u kalorimetrů                                  

o Ve skříních u kalorimetrů nám zrezivěly některé kohouty a začíná tam kapat voda. 

o Abychom předešli následným škodám (zatečení do chodeb, bytů), odsouhlasilo PBD L II 

jednohlasně opravu zrezivělých kohoutů ve vchodě 1379, 1380 a 1381 (zatím bylo 

zjištěno po 1 kuse ve vchodě)  

Dopl. z 10. 11. 2015 – nabídka byla předložená představenstvu a předaná Ing. 

Konečnému, který věc prověří a opravu objedná 

 

 Oprava sloupů podepírajících pavlače                                  

o PBD L II jednohlasně odsouhlasilo opravu výše jmenovaných sloupů. 
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o Dojde k jejich odkrytí, následného zaizolování proti zatečení a rezavění. 

o Nakonec budou sloupy natřeny protipožární barvou 

Dopl. z 10.11.2015 – bylo opraveno 

 

Brana – zavírače dveří 

o Proběhlo seřízení, aby dobře zavírala, některá aby nebouchala 

o Zabezpečení vchodu v případě výpadu jednotek na čip – je potřeba vyměnit staré 

baterie ve  spolupráci s p. Smahelem z BD L III  

Různé 

o Dopl. z 19. 1. 2016 - zakoupí se lampa pro správce, zapíše se do inventury   

o  Dopl. z 19. 1. 2016 - Osvětlení pod pavlačemi – vyměnit žárovky 

o  Dopl. z 19. 1. 2016 - Zajištění bezpečnostních klíčů k hlavním uzávěrům vody, zajistí  

 p. Konečný 

 

 Revitalizace objektu    
o Střecha, kanalizační síť a odpady vody, balkóny, okna, fasáda, vzduchotechnika, energetický audit 

        Dopl. Z 17.4.2014 – do 15.5.2014 budeme mít podklady k určení ceny revitalizace 
Dopl. z 20.5.2014 – řešení dalších problémů ve spolupráci s autorizovaným odhadcem: zvednutá podlaha 
v bytě a na chodbě, provedení sondáže do vzduchotechniky 
Dopl. z 17.6.2014 – po předání znaleckého posudku zajistí RNDr. Fr. Kosina jednání na městě s  
JUDr.  Řípou. Jednání se za BD L II zúčastní RNDr. Fr. Kosina a Ing. A. Hudek 

Dopl. z 15. 7. 2014 – žádáme SMMB přiměřené a ještě vhodné náklady na odstranění popsaných vad a 
nedostatků ve výši 39.950.000, v případě nutnosti provést kompletní sejmutí tepelně izolačního obkladu by 
se částka zvýšila o 4.200.000. Uvedené částky jsou bez DPH. V souladu se smlouvou o Sdružení dále 
žádáme o finanční částku 51 % nákladů na vypracování uvedeného znaleckého posudku, což je 51 % 
z částky 145.000, tj. 73.950 včetně DPH.  
Dopl.  16.9. 2014 - 17. 9. bude předán rozpočet na sondáže firmou Kaziko, a.s. 
Dopl.  7. 10. 2014 – znalecký posudek na kanalizace a opravu ventilů – konzultace s ing. Rudišem o ceně, 
zda odpovídá skutečnosti 
Dopl. z 16.12.2014 – čekáme na zadávací podmínky pro projektanta p. Dvořáka. Do vánoc má být hotov 
poslední znalecký posudek od p. Ficence. Potom vše předáme SMMB a to vypíše poptávkové řízení. 
Dopl. z 20.1.2015 – čekáme na poslední znalecký posudek ze sond – bude do konce ledna 2015. Potom 

bude předáno na město k vypsání poptávkového řízení na projekt. …… Požádali jsme o znalecký posudek 

na posouzení velikosti našich GS v – 1 PP, dle platných ČSN v letech 2000 -2002, kdy se zpracovávala 

projektová dokumentace. 

Pí. Mrňavá doplní prezentaci na revitalizaci o tyto posudky. Na základě prezentace se uskuteční 

výběrové řízení na projektovou dokumentaci 

Dopl. z 26.5.2015 – ještě bude posudek na rozměry GS – předběžně – rozměry nesouhlasí, naše 

GS jsou mnohem menší, než povolují normy 

Dopl. z 14.7.2015 – RNDr. Kosina nám rozeslal upravené tabulky – rozsah úprav a prací dle 

posudků k revitalizaci. 

Dopl. z 25. 8. 2015 – podklady, které zkontroloval p. Mazanec a předseda představenstva RNDr. 

Kosina k nim napsal průvodní dopis – vše bylo předané na magistrát ke schválení. Po schválení 

městem bude materiál předložen ke schválení členské schůzi, která bude odsouhlasovat i finanční 

náročnost.   

Dopl. z 15. 9. 2015 – návrh jde do rady 24. 9., prezentace je připravena a bude přednesena RNDr. 

Kosinou a Ing. Hudkem 

Dopl. z 13.10.2015 – Rada města vše projednala a doporučila projednat v zastupitelstvu na 

zasedání dne 12.11.2015 

Dopl. z 22. 12. 2015 - jednání o revitalizaci – máme manuál od města, podle kterého bychom 

postupovali. 

Dopl. z 19. 1. 2016 – příprava projektové dokumentace k revitalizaci , společně se SMMB 
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9) Pošta listovní a elektronická 

o Úprava  e-mailové adresy na bdl2@ukasaren.org 
o Veškerá pošta bude zasílána na tuto služební adresu 

 

 

Dokumenty v příloze:    
 

 
Termín dalšího jednání PBD L II:    16. 2. 2016 od 18.00 hod. 
 

 
Zakoupené věci z pokladny:       
 

 
 
Zápis ověřil dne:  19. 1. 2016 
 
 
RNDr. František Kosina      Ing. Milan Konečný  
předseda představenstva     místopředseda představenstva 
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