
Bytové družstvo Malinová 9-11-13 
se sídlem Malinová 11, 106 00 Praha 10, IČO 6186214 

předseda JUDr. Jiří Tejkal, tel. 272658981 

Úřad Rady pražských členských družstev 

JUDr. Jan Baumruk 
ředitel ÚR Praha 

Koněvova 26 
130 00 Prah a 3 

Praha, 27. 8. 2002 

Věc: Námět k realizaci výměn zkušeností a poznatků 

Každé z členských družstev získává z průběhu své činnosti kladné i negativní 
zkušenosti, které mohou být využity jinými družstvy. Zveřejnění těchto zkušeností lze 
publikovat ve Zpravodaji. Příklad: 

„Bytové družstvo Malinová 9-11-13, se sídlem Malinová 11 , Praha l O, uzavřelo - po skončeném 
výběrovém řízení - dne 22.3.2002 Smlouvu o dílo s KASTEN spol. s r. o., se sídlem Dr. E. Beneše 1183/18, 
27711 Neratovice, na zateplení obvodového pláště. Objekt o třech vchodech zahrnuje zateplení plochy 965 m2 a 
520 m2 nezateplené upravované plochy. Zateplovací systém Baumit, finální probarvená omítka Granopor 2mm. 
Zahájení prací 2. dubna 2002 a ukončení prací do 50ti dnů od zahájení prací. Cena 1,4 mil. Kč v dohodnutých 
termínech po skončení prací s tím, že část ve výši 203.000 Kč se odkládá do 2 měsíčních splátek a to první 
100.000 Kč do 10.8.02 a zbývající do 10.9.02. Záruční doba na stavební část díla na montáž a dodávku 
zateplovacího systému 5 let, na ostatní nespecifikované stavební části díla 36 měsíců a na nátěry klempířských a 
zámečnických prvků 24 měsíců. 

Práce byly provedeny kvalitně ve sjednané době (prodloužení o 3 dny z důvodu nepřízně počasí 
smlouva umožňovala). Uvažují-li bytová družstva o zateplení objektu, pak družstvo doporučuje do výběrového 
řízení vyžádat nabídku od uvedené firmy. Provedené zateplení je možné zhlédnout na výše uvedené adrese v 
Praze 1 O-Zahradní Město. ,, 

Jde vlastně jen o výběr firem, které provádí kvalitní práce. Nemusí jít jen o velké 
opravy, jako je naše zateplení, ale i o předání jakýchkoliv dobrých i špatných zkušeností. 
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