BULLETIN č.3
-1Ve sklepech a v průchodících chodbách suterénu probíhá, jak jste jistě zaregistrovali čištění,
malba stěn a rekonstrukce podlah, první od r.1985. Akce je již ve druhé polovině a v nejbližší
době bude probíhat v domech č.1770, 1771. Budou také dokončeny poslední sklepy v č.1767.
-2Vyúčtování služeb a energií za minulé období (11/2007-12/2008) naleznete ve svých
schránkách do konce května. Zpoždění způsobily pozdě předané podklady od firmy provádějící
měření tepla na radiátorech.
-31. etapu výměny oken a balkonových dveří za plastová plánujeme spustit v měsíci září 2009.
V současné chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatelskou firmu.
Žádáme nájemníky bytů 3+1, aby v kanceláři BD do 15.6.2009 nahlásili, kdo již plastová okna
v bytě do lodžie má. A naopak nájemníky bytů 2+kk o nahlášení, u koho výměna oken
v minulosti neproběhla.
Zájemci, kteří provedli výměnu oken na vlastní náklady mají možnost nejpozději do 15.6.2009
písemně požádat o kompenzaci nákladů, a to na formuláři zveřejněném na internetových
stránkách www.bdtravnickova.cz. Podmínkou je spolu s žádostí předložit originál daňového
dokladu a pro výměny realizované do 31.10. 2007 i souhlas Centry, to vše v úředních hodinách
v kanceláři BD. Výše poskytnuté kompenzace bude odpovídat ceně uvedené na daňovém
dokladu, nejvýše však ceně, za kterou bude výměnu oken realizovat BD v tomto roce.
Nárok na kompenzaci se netýká „středových“ bytů 2+kk, kde byla výměna oken realizována za
předchozího majitele domu!
-4Upozorňujeme družstevníky a nájemníky, aby při bezhotovostních platbách na účet BD uváděli
kromě čísla bytu i důvod platby, např. „mimořádná splátka bytu“, „splátka pozemku“, dlužné
nájemné“ apod. Velmi to urychlí další práci při zaúčtování.
-5Rádi bychom Vás upozornili abyste při rekonstrukcích bytů, nebo stěhování zajistili, aby
motorová vozidla nezajížděla po chodníku až ke vchodovým dveřím. Jednak je to zakázáno
dopravními předpisy a také podloží chodníku, které není uzpůsobeno pro vjezd se deformuje.
Dostáváme také stížnosti nájemníků, kteří nemohou procházet bez újmy do domu.
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