
                                                                                                                                                                    Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 

                                                                                                                                                                                                      IČO: 26 14 08 61 

                                                                                                                                                                               Nevanova 1042, Praha 6 – Řepy 
 

 

Usnesení 

 
z členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, konané dne 24.5.2017 

v zasedací místnosti hotelu Fortuna West  

 

Členská schůze  : 

 
1. bere na vědomí  : 

a)  že dnešní schůze je na základě prezenčních listin usnášení schopná – přítomno je 52 členů  

     z 89 členů BD, tj 58,4 %  

b)  splnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze  

c)  informace o jednání vchodů před členskou schůzí 

 
2. schvaluje  : 

a)  program dnešní členské schůze včetně předsedajícího- V.Strupek, zapisovatele A.Kříž, ověřovatele  

     zápisu I.Kraus  a skrutátora P.Harvánka 

b)  zprávu Představenstva BD o činnosti družstva za uplynulé období včetně rozhodnutí   

     o některých bodech na základě hlasování, samostatný bod usnesení 

c)  zprávu o hospodaření BD a účetní závěrku za rok 2016 přednesenou správní firmou Aneso 

d)  souhlasí s převedením nebytového prostoru Atelier v Nevanova 1041 na bytový prostor, 

     pověřuje ing.Shejka jednáním s dotčenými organizacemi 

 - odsouhlaseno 50 členy BD, 2 členové se zdrželi hlasování 

e) zástupce BD Václav Strupek  bude hlasovat dle rozhodnutí členské schůze o následujících bodech,    

    které budou součástí usnesení ze schůze vlastníků     

       1 – zajistit realizaci nového komínu pro plynovou kotelnu dle návrhu fy.SEKOM ve výši  

             cca 130 tis. Kč za předpokladu dohody o kolaudaci 

             - 1 člen BD byl proti, 1 člen se zdržel hlasování 

       2 – odprodej části chodby v 1039 7.p. pro paní Sádkovou 

             - 52 členů BD bylo proti 

       3 – zajistit odkoupení potrubí rozvodů tepla a teplé vody od VEOLIE za dohodnutou cenu  

  237 930,.- Kč  

   - 50 členů odsouhlasilo návrh, 2 členové se zdrželi hlasování 

 

3. ukládá představenstvu družstva  : 

a) zajistit kolaudaci plynové kotelny k vytápění domů a TUV   

b) zajistit veškeré možné kroky k řešení problémů s panem Červenkou, byt č.3 1041  

c) zajistit výběr kandidátů pro volby do Představenstva BD koncem roku 2017  

d) zajistit výběrové řízení na prodej členského podílu BD na nebytové prostory a nájemní byty 

 

V Praze  dne 24.5.2017 

                                                       

Václav Strupek – předseda návrhové komise 

 

 

Antonín Kříž – člen návrhové komise 

 

 

Ivan Kraus  –  člen návrhové komise 

 
 

                                                                                             


