
 

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

Fortuna West Řepy , konané dne 4.října 2016 

 

   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.  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 účasti na členské schůzi 

5. informace o stavu realizace plynové kotelny 

6. schválení zprávy o hospodaření BD za rok 2015 

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 

          - volba návrhové komise 

            jednohlasně zvoleni tito členové: 

 předseda:  Václav Strupek 

 členové:  Zuzana Šedivá, Antonín Kříž  

          -volba mandátové komise 

 jednohlasně zvoleni tito členové: 

 Předseda :  Pavel Havránek 

 Členové komise Petra Chocholová 

 

   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o splnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze:  

-  byla zahájena realizace plynové kotelny, předpoklad dokončení 31.10.2016 

   Více informací je uvedeno v samostatném bodu mojí zprávy 

-  informace o zajištění výměny vchodových dveří, Představenstvo projednalo  

   nabídku 3 firem a vybralo firmu Interior-doors, realizace proběhne koncem  

   října, začátkem listopadu tohoto roku.  

- informace o spolupráci s SVJ, zajištění pojištění domů a příprava plánu oprav 

pro rok 2017, který musí schválit  členská schůze SVJ do konce května 

2017dokončení renovace sklepních prostor včetně podlah  

- další stavební úpravy – realizace oprav PVC ne schodech i podestách     

- Správa nájemních bytů a nebytových prostor 

- Informace o úpravě dveří do výtahů, nové nerezové madla, ochrana z vnitřní 

části a návrh folie s dekorativním pojednání na venkovní části 

- Nutná rekonstrukce rozvodů vody a odpadového potrubí v šachtách, bohužel 

některé byty mají vyzděné části šachty  a tím zhoršený přístup k rozvodům  



 

 

-   Tyto práce budou muset být v plánu SVJ na opravy v roce 2017.  

 

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  48  členů.  Z celkového počtu  90 členů BD to znamená účast  52%, 

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 –  realizace plynové kotelny  

 Rozsah realizace , cena kotelny a doba realizace je součástí  Zprávy o činnosti za 

rok 2016. Na dotazy v průběhu tohoto bodu odpovídal Předseda představenstva Václav 

Strupek . Bohužel,  díky novému majiteli Pražské teplárenské , francouzské firmě 

VEOLIA, bude nutné opět jednat ohledně likvidace stávajícího přívodu tepla a TUV. Celá 

záležitost bude předána právníkům a o řešení tohoto problému budete průběžně 

informováni.  

 

6 - zpráva o hospodaření BD za rok 2015 

 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 všemi  přítomnými členy BD.   

 

Výsledek  hospodaření za rok 2015, zpracovaný firmou ANESO, tvoří přílohu č.3   

  

7 – Diskuze  

Nejvíce se diskutovalo o požadavku SVJ na odměny pro Výbor SVJ a kontrolní komisi.  

Další diskuze byla věnována Plynové kotelně, otázka dalšího jednání s Pražskouu 

teplárenskou/VEOLIA ve věci likvidace stávajících přívodů.  

Diskuze okolo rozsahu renovace PVC, předseda informoval, že rozsah je také daný stavem 

peněz na účtu. Po dokončení hlavních letošních akcí bude možné zjistit možný rozsah prací  

na renovaci. 

Otázka zvýšení poplatků členů BD do fondu oprav, jednalo by se  zhruba o 70.- Kč. Stejný 

poplatek budou odvádět členové SVJ. 

Realizovat zábrany proti vniknutí osob pod vchody do baráků.   

   

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  

     

 

 

 

 

       

 

  

         

  

 


