Schůze gakyilu 14.3. 2011 – Skype

účastníci: Radim, Spáňa, Julis, Marek, Pepa, Kačka, Nikol offline :(

v nejhorší variantě je na dřevo do konce roku 2011 třeba rezervovat cca 50tis, do konce zimy 2012 dalších 50tis
	INFO - vytopení celého objektu dřev. briketami přijde na cca 500kč/den, při provozu geka asi méně ... (400kč?)
INFO: Co pořídíme za 50+50tis přesně těžko říct vzhledem k nejistotě karmajogy. Výpočet založen na:
	+/- 15tis na nákup 30prm 50cm neštípaného dřeva (nepoužitelné tuto zimu)
10tis do rezervy na letní kácení soušek, (použitelné tuto zimu)
25tis na dokoupení dřevěných briket do konce prosince 2011 (použitelné tuto zimu)
50tis na brikety do konce zimy 2012 (v nejhorším)
	OPEN – Radim - 50tis na zimu 2012 nemá jít z 300tis na rok 2011, ale z příspěvků na rok 2012... VS hodně z toho bude muset být fakticky hrazeno v roce 2011...Nutno konzultovat s Nikol... Díky tomuto bodu nebylo jednoznačně rozhodnuto zda rezervovat 50nebo100tis
OPEN – Radim - dřevo je jeden z provozních nákladů. otázka zda bude hradit komunita, nebo by se měly upravit/pokrýt z pravidelných příspěvků
	OPEN – bylo by dobré znát/udělat přesnější plán na zajištění zásobování dřevem.
	realizovat se mohou body 2 a 4 – malé částky, 4 se budou dělat až v létě

realizovat možno bod 3 při dodržení 80tis rozpočtu
	body 7+8 se realizovat v 2011 musí. Realizace začne až po dokončení/uzavření bodu 3, bude ještě konzultováno s gakyilem, zvláště před realizací výkopu na základy dormitory – hloubka/příkop 110cm hluboký

Pepa zjistí finanční náklady na bod 5 – resp. přivedení teplé vody do kuchyně + dřez + baterie + teplá voda z bojlerů v kotelně do bytu geka 
	v kuchyni jsou položené dlažky
	Pepa informoval, že by v létě rád nahodil barák svépomocí s karmajogíny běžnou omítkou, bez nákladů pro komunitu ... gaykil souhlasí
	OPEN – Pepa podle celkového projektu chce dělat další práce, které by „gakyil neměly zajímat“ (neměl by je schvalovat, neměl by se k nim vyjadřovat atp.), pokud nebudou na náklady komunity. Honza – gakyil by chtěl být informován dopředu, že se tam něco takového bude dít, minimálně třeba 2-4 týdny, zvláště pokud to naruší chod lingu, nebo způsobí nutné náklady na dokončení (typu: výkop zdarma, beton za peníze, jinak díra). 
	Celkově shoda, že by se měla najít rovnováha mezi tlačením projektu/stavby vpřed i když nejsou momentálně k dispozici zdroje vs racionálním plánováním dostupných zdrojů.
	Rozhodnutí o koupelně se odkládá o cca 2 týdny, Nikol ještě shání zdroje na celkovou variantu....
	Pavel informoval o možnosti sponzoringu od ČEZ nebo vojenského újezda, text dopisu bude k připomínkování na foru
Honza informoval o reportáži z Losaru/o komunitě na ČT 24 (tato nebo další? neděle od 20:00, zástupce Honzín)


LING – plán prací, priority
1. Topení v hlavní budově
hotovo, vícepráce, které je nutné zaplatit pro chod topení
Náklady:  64 000 Kč – zaplaceno, následně ale Pepa dementoval, celá částka není navýšení té původně planované na topení  - tj. vícepráce navýšení kolik přesně? 7 – 9 tis.??
2. Přemístit vodárnu na plán.místo, 
Schváleno
Náklady: 3-4000kč (odhad)
3. Dokončit obkopání základů lingu a svodů vody mimo pozemek, 
Schváleno. (Dům se může jinak začít sesouvat, praskat (málo pravděpodobné), vlhnout (jisté)
Náklady: 60-80000Kč (možno snížit karmajogou, ale hodně z toho material) (odhad)
4. Nahodit fasádu na vých. a záp.straně, abychom mohli následně dokončit klempířské práce(okapy,parapety)
Schválena minimalistická varianta - je třeba zabránit zničení parapetů u prosklené stěny (západní),  možno zajistit nastřílením nové vrstvy therového papíru atp.
Náklady:  3-4000 kč
(Dále odhady - kvalitní fasáda od firmy se sanační omítkou cca 70-100tis, karmajogou nahozené za cca 20-30tis v nižší kvalitě/vesnický styl)
5. Dodělat kompletně kuchyň(výměna zásuvek, obklady, linka)
Schváleno udělat jen provizorní variantu – tak aby byla voda v kuchyni (teplá) – mělo by být do 10.000Kč
Comment: celá linka v délce 14bm se spotřebiči = hodně peněz, a navíc není zaatím potřeba...Varianta  brod: potřeba je moci si v létě uvařit + umýt nádobí, doporučil bych vzhledem k nízkým nákladům
Náklady: varianta s vodou a dlažky do 10 tis? (odhad), kompletní relaizace dle návrhu - odhad např .50-120tis?(odhad)
6. Udělat akci koupelna(2xsprcha+4WC+ 4xumyvadlo) kompletně tzn.zdivo,elektřina,obklady,podlahy,zař.předměty atd.
Zatím neschváleno která varianta – podle financí. 
Priorita - zprovoznění na léto ANO, kompletní dodělání NE  
Coment: Nejvíce diskutované téma, varianty
a) udělat koupelnu načisto a dle plánu - ale viz cena
Náklady: cena od firmy 543 834 Kč (na klíč). (stavební část: 286 777kč, teopenářské práce 33 712 kč, instalaterské práce 130 158kč, vzduchotechnika 28 546kč, Elektroinstalace 64 611kč, položky mám k dispozici)...Pepa by uměl něco snížit efektivností realizace, ale ne 50%...
b) workaround na léto:
dát nad obnažené trubky podlahu z OSB desek na trámky, znovu zbouchat zástěny z OSB, instalovat samostatný plastový sprchový kout  z gonpy + nějak sehnat použitý do rohu, přivést k tomu vodu teplou vodu, protáhnout teplou a stud. vodu do kuchyně, zavést vodu z bojlerů ke gekovi (= možnost vysprchovat u geka větší množství lidí, v kuchyni už leží trubky, budou se platit až budou připojeny - cca 6 tis)
Náklady: cca 15-30tis
Nevýhoda: nějaká část práce a peněz se v budoucnosti nepoužije (především OSB desky, příp. část rozvodů vody)
c) udělat část prací do úplného stavu, aby bylo přepoužitelné i v cílové variantě. Pepa analyzuj možnosti, Zadání za nás : musí fungovat alespoň 2WC a jeden sprchový kout, umyvadla... 
Pepa: potřebuje vědět kolik peněz jsme schopni na to uvolnit 
7. Dokončení výkopu zeminy pro základy dormitory
Návaznost na bod 8 – pokud bude nehrozí pokuta z CHKO (zjistí Radim) - odklad
Comment: dobré spojit s teréními úpravami (8) (material je třeba někam uložit -> na zbytek pozemku, jinak platby a starosti v budoucnosti)
Náklady: odhad 10-20 tis dle rozsahu prací (odhad), možno nacenit na jaře
8. Dokončení srovnání terénu a zakrytí sutiny (aby nebyl průšvich na chko a bylo místo na venkovní mandalu a kemp;-) Radim zjistí, zda hrozí pokuta a případně v jaké výši. Pokud únosné riziko a výše částky - odklad  
Náklady: 40-70tis (odhad), dle rozsahu prací, možno nacenit až na jaře
OPEN: 
a) výše pokuty / vs risknout to do příštího roku?
b) dalo by se rozdělit - co letos kvůli pokutě, co příští rok do krásna?
9. Udělat vrata do kotelny a dřevníku(zabezpečení a ochrana při požáru)
Comment: Priorita - NE, ohledně bezpečnosti bude GEKO, požár nutno řešit až při kolaudaci?
Náklady: nedisktutováno. Odhad - vrata této velikosti odhaduju na 10-30tis.
10. Kuchyně do bytu geka – schváleno – do 10 – 15.000 (??)


