
 
Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v hotelu 

Fortuna West Řepy , konané dne 2.listopadu 2015 
 
   1 - Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosta  
tohoto jednání, pana Jablonského  ředitele správní firmy ANESO s.r.o. Dále přivítal 
pana Vitnera z firmy SEKOM, který je na dnešní schůzi přítomen s ohledem na 
případné dotazy k realizaci plynové kotelny. Program členské schůze byl  schválen 
v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 
2. volba předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové komise  
3. zpráva o činnosti PBD  
4. zpráva mandátové komise o přítomnosti členů BD 
5. schválení zprávy o hospodaření BD za rok 2014 
6. informace o stavu projektu a realizace plynové kotelny 
7. diskuse  a  návrh usnesení 
8. závěr 

   
 

    2- Volba pracovních komisí členské schůze 
  - volba předsedajícího  
  jednohlasně odsouhlasen Předseda představenstva BD Václav Strupek 

          - zapisovatele a ověřovatelé zápisu 
  jednohlasně byli zvoleni: 
  zapisovatelem: Antonín Kříž 
  ověřovatelé zápisu: Ivan Kraus – člen kontrolní komise, Petra Chocholová 
          - volba návrhové komise 
            jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Václav Strupek 
 členové:  Zuzana Šedivá, A.Kříž /1041/ 
          -volba mandátové komise 
 jednohlasně zvoleni tito členové: 
 Předseda :  Pavel Havránek 
 Členové komise Petr Mang 
    Petra Chocholová 
 
   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o splnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze – byla 
zpracována PD pro plynovou kotelnu a informace byla daná na web BD  

- informace z jednání vchodů, které se uskutečnilo před jednáním členské schůze, 
hlavním bodem jednání byly informace o plynové kotelně a výměně vchodových 
dveří 

- podrobná informace o realizaci projektu plynové kotelny a současný stav 
projednávání projektů pro stavební povolení 

- informace o zajištění průkazu energetické náročnosti budovy 
- informace o dokončení renovace sklepních prostor včetně podlah  



- další stavební úpravy - osazení nových schránek, dokončení výměny svodů vody 
ze střechy a osazení nových krytů, osazení mříží v 7.p. pro znepřístupnění 
podesty před strojovnou výtahů     

- Správa nájemních bytů a nebytových prostor 
- Informace o doplnění představenstva za paní Pappovou byla za vchod 1038 

navrhnuta paní Zuzana Šedivá 
- Žádost pana Ryšavého o změnu užívání nebytového prostoru Atelieru ve vchodě 

1038. Stavební odbor Prahy 17 odsouhlasil změnu na bytový prostor, Katastrální 
úřad požaduje tuto změnu odsouhlasit na členské schůzi BD.  

- Pojištění majetku BD 
- Nutné doplnění  Kontrolní a revizní komise, v současné době pouze 1 člen 

 
Úplné znění zprávy o činnosti PBD tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. 

 
4 – zpráva mandátové komise o účasti na dnešní členské schůzi   
      Předseda mandátové komise Pavel Harvánek seznámil  Členskou schůzi  Bytového 
družstva Nevanova 1037 – 1042  s účastí. Dnešní členské schůze je přítomno podle 
prezenčních listin  53 členů včetně 2 plných mocí / Biskupová 1042 a Erben 1039/. 
Z celkového počtu 89 členů BD to znamená účast  58,4%, čímž je dnešní členská schůze 
schopná usnášení  a přijatá usnesení jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 
                Prezenční listiny tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.  

 
5 - zpráva o hospodaření BD za rok 2014 
 Zpráva byla předem projednána na PBD a předána v písemné podobě všem členům 
BD do poštovní schránky. Zároveň byla projednána na schůzích vchodů.  
Vysvětlení a upřesnění některých bodů Zprávy přednesl zpracovatel ředitel správní firmy 
Aneso pan Jablonský. K přednesené zprávě nebyly žádné připomínky a zpráva byla 
odsouhlasena 53 přítomnými členy BD.   
 
Výsledek  hospodaření za rok 2014, zpracovaný firmou ANESO, tvoří přílohu č.3 tohoto 
zápisu.   
 
6 – projednání a schválení realizace plynové kotelny  
 Rozsah a cena realizace  plynové kotelny byla součástí Zprávy o činnosti za rok 
2014. Na dotazy odpovídal i zástupce fy.SEKOM pan Vitner.  V následující diskuzi byly 
vzneseny dotazy : 
- p.Dvořák /1038/ – realizace topení a připojení na novou kotelnu, případná výměna  
  topných těles. 
  Odpověď p.Strupek – využijí se stávající rozvody pro ÚT a TUV. Pokud bude  
  někdo požadovat výměnu topných těles, je možné za předpokladu financování  
  z prostředků  člena BD.   
- p.Bohatý /1041/ - zajištění financování této akce , rozpočet na kotelnu a ekonomická  
  návratnost.  Otázka schválení PD.  
  Odpovědi poskytli V.Strupek a p.Vitner – ještě jednou bylo opakováno, že veškeré  
  náklady spojené s provozem a údržbou nové kotelny jsou obsaženy v posudku soudního    
  znalce, jehož výsledek je jednoznačný – roční úspora činí 35% z současných nákladů na  
  topení a ohřev TUV. Předpokládaná doba návratnosti této investice činí 2,5 roku s roční  
  úsporou cca 557 tis.Kč.  
  Představenstvo posoudilo nabídku třech firem a doporučuje členské schůzi pověřit  



  realizací firmu SEKOM, která nabídla cenu kompletní realizace ve výši 1.696 tis.korun.  
  Případné vícepráce spojené s touto realizaci nesmí překročit 10% z odsouhlasené částky. 
 
 - pí.Sádková /1039/ - otázka umístění komínu s odvodem spalin z plynové kotelny 
   Odpověděl p.Strupek – tento problém byl s ohledem na jedinou možnost odvodu řešen i   
   s MČ Prahy 17 a schválení Smlouvy na pronájem 1 m2 trvalo celkem 60 dní.  
 - pí. Novotná /1039/ - otázka termínu realizace s ohledem na výpověď Pražské teplárenské  
   Odpověděl p.Vitner – délka realizace bude maximálně 90 dní.  
 
  V následujícím hlasování o realizaci plynové kotelny odsouhlasilo  realizaci 50 členů BD,  
  1 člen BD nesouhlasil a dva členové BD se zdrželi hlasování. 
 
7 – Diskuze  
- V.Strupek – také  otázka výměny vstupních dveří do jednotlivých baráků byla řešena na 
schůzi vchodů. Představenstvo na základě tohoto jednání navrhuje projednat a schválit  tuto 
realizaci dnešní členskou schůzí.  V rámci diskuze byl projednán návrh od firmy HOOSTA  
s nabídkou na AL vstupní dveře s tříbodovým  systémem zavírání, elektricky ovládané.  
Navržená cena včetně likvidace starých dveří je za jeden vchod 41.400.- Kč + DPH.  
Další jednání bylo uskutečněno s firmou SAPELI, která však dosud nepředložila cenovou 
nabídku. Bude oslovena další firma Interior-doors pro tuto realizaci. Představenstvo 
doporučuje odsouhlasit realizaci a zajistit výměnu vchodových dveří  s maximální cenou  
do 60 tis.Kč bez DPH.  
Hlasování o výměně vstupních dveří : 52 členů BD odsouhlasilo návrh na výměnu, 1 člen 
byl proti.  
 
Informace o žádosti pana Ryšavého na převedení nebytového prostoru na bytový. Na 
základě místního šetření vydal Stavební  úřad MČ Prahy 17 souhlas se změnou užívání 
stavby. Materiál byl předán na Katastrální úřad, který vrátil žádost zpět s požadavkem na 
doplnění žádosti o schválení změny užívání  na členské schůzi BD.  
Také k tomuto návrhu byla vedená velmi rozsáhlá diskuze.    
Hlasování o povolení převedení prostoru Ateliéru ve vchodě 1038 na bytový prostor:  
souhlasí 27 členů BD , proti bylo 16 členů a 10 členů se zdrželo hlasování. Rozdílem 1 
hlasu byl požadavek p.Ryšavého schválen.       
 
8 - Návrh usnesení ze členské schůze   
Předseda návrhové komise  Václav Strupek   předložil ke schválení návrh na usnesení, ke 
kterému nebyly vzneseny žádné připomínky a při hlasování byl přítomnými členy BD 
jednohlasně schválen  
 
 Návrh usnesení tvoří  přílohu č. 4 tohoto zápisu.  
 
Zapisovatel:   Antonín Kříž 
 
 
Ověřovatel zápisu :  Petra Chocholová - člen mandátové komise  
 
 
Ověřovatel zápisu:  Ivan Kraus – člen kontrolní komise  
     
 
 


