Přehled provedených prací a oprav bytového družstva BD Podskalská 9, které byli hrazeny
z účtu

Výstavba přístřešku na popelnice na dvoře
Vyčištění světlíku od holubího trusu včetně krajů střechy
Odvoz holubího trusu
Vyřešení havárie v bytě číslo 2 (vracení fekálii z celého domu, které vytékali vanou a
záchodem)
Vyklizení sklepu před následnou rekonstrukcí
Zajištění kontejneru a vynošení veškerého odpadu nahromaděného za desítky let
Vybouraní sklepních kójí
Vybetonování veškerého povrchu v celém sklepě a zajištění spádu vody k šachtě čerpadla
Vymalování a chemické ošetření stěn
Rozměření sklepních kójí dle schváleného schématu
Výstavba sklepních kójí pro všechny oprávněné majitele
Předání kójí včetně zámku a jejich označení
Oprava hromosvodů na dvoře
Vykopání obnažení základů až na základovou desku na dvoře domu a odborný průzkum kudy
protéká voda do sklepních prostor
Nákup desek OSB aby nedocházelo k sesuvům pudy
Vyřešení havárie, která se pravidelně opakovala v bytě č. 2 a to pomocí video sondy, která
odhalila neprůchodnost ze dvora a nánosy v odpadní trubce ve sklepě
Vyjednávání s pojišťovnou o úhradě této havárie
Vyjednávání úspěšné pojišťovna uhradila
Zde bylo zjištěno nefunkčnost kanalizace ze středu dvora a zároveň nulová izolace domu
Zabezpečení hydroizolace ze dvora
Příprava kanalizace ze dvore okapu střechy
Výstavba nových svodů, které odvádí okapovou vodu pryč ze dvora
Výstavba jímky na odvod vody při dešti
Zabezpečení kontejneru na odvoz veškerého dopadu tak i přívoz materiálu
Nákup materiálu na hydroizolaci (písek, beton, cement, štěrk, atd.)

Výstavba nového povrchu po celém dvoře
Nahození padajících stěn přiléhajíc k dvorku
Hlášení na pojišťovnu a policie ohledně zvonkového plata
Výměna zvonkového plata
Výměna lišty na vstupních dveří
Odstranění grafitu
Výměna všech telefonu z analogových na digitální
Příprava zvonkového plata a dveří na elektronický zámek
Zakoupení čipů a následné rozdání čipů družstevníkům

Poděkování za pomoc družstevníkům BD
-

Poděkování T. Vorlíčkovi ml. za pomoc při PO
Poděkování p. Pelikánové a p. Stibůrkové při nahlášení na PČR P-2,která si vyžádala
opakovaný výslech a účast.
-poděkování p. Chmelenskému za vyčištění světlíků a výstavbu střechy na popelnice.
-Poděkování p. Popovo
za zařízení krytu na odpadní vody na dvoře

Neplněné závazky 2015 p. Popova
---- Slíbená oprava létacích dveří na přízemí domu/ viz termín ze zápisu schůze mělo se
udělat do 6- 2015
--- Zajištění opravy rohů na mezipatrech / viz termín ze zápisu schůze mělo se udělat do
6- 2015
----Oprava lišty vchodových dveří viz termín ze zápisu schůze mělo se udělat do 6- 2015

Práce, které nebyli hrazeny z peněz BD Podskalská 9
Vysekání a instalace anglických dvorků – 2ks
Zabudování železných trubek v betonu na dvoře
Tyto práce si hradila pí. Stibůrkova na vlastní náklady

