
 

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

Fortuna West Řepy , konané dne 12.prosince 2017 

 

   1 - Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosty  

tohoto jednání, pana Jablonského  ředitele správní firmy ANESO s.r.o.  a notáře 

JUDr.Ertelta. Program členské schůze byl  schválen v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba orgánů členské schůze - předsedající, zapisovatel, ověřovatel zápisu a 

skrutátory   

3. Změna Stanov BD Nevanova 1037 – 1042 

4. zpráva o činnosti PBD včetně  informace o stavu kolaudace plynové kotelny 

5. Volby do Představenstva BD   a  Kontrolní komise BD  

6. diskuse  a  návrh usnesení 

7. závěr 

   

  2 -  Volba pracovních komisí členské schůze 

  - volba předsedajícího  

  jednohlasně odsouhlasen Předseda představenstva BD Václav Strupek 

          - zapisovatele a ověřovatelé zápisu 

  jednohlasně byli zvoleni: 

  zapisovatelem: Ing.Petr Kačmařík 

  ověřovatelé zápisu: Václav Strupek a Ivan Kraus – člen kontrolní komise 

          -volba skrutátora  

 jednohlasně zvoleni tito členové: 

 Předseda :  Pavel Havránek 

 Členové komise Petra Chocholová 

    Zuzana Šedivá 

 

    3 – změna stanov BD Nevanova 1037 – 1042 

          Předseda PBD seznámil přítomné s návrhem, který projednalo Představenstvo na  

          svém jednání. V současné době zajišťuje správu domů včetně potřebných stavebních   

          a jiných úprav výbor SVJ. Z tohoto důvodu není nutné mít dle Stanov BD 6 členů  

          Představenstva a 4 členy Kontrolní komise.  Představenstvo proto navrhuje snížit  

          počet osob a je nutné nový stav zapsat do Stanov BD. Jednohlasně byla odsouhlasena  

          úprava na 4 členy Představenstva a 2 členy Kontrolní komise. Nové stanovy BD  

          budou předány BD od notáře do 18.prosince  2017.  

             

    4 - Zpráva o činnosti představenstva BD a informace o stavu kolaudace plynové  

         kotelny 

           -  seznámení zajistit dokončení realizace plynové kotelny k vytápění domu a TUV  

               včetně      

               návazných prací s ohledem na kolaudaci ze strany MČ Praha 17 

               Realizace plynové kotelny byla dokončena k termínu 23.11.2016, více informací  

               je uvedeno v samostatném bodu mojí zprávy o činnosti 

           -     informace o zajištění výměny vchodových dveří 

Realizace byla zajištěná firmou Interior-doors, zatím se nevyskytly žádné závady  

- Dokončení renovace PVC v rozsahu ekonomických možností  



Práce budou nadále zajišťovány ze strany SVJ  

- Vytvořit zábrany proti vniknutí osob pod schody u vchodů do objektu  

Práce byly dokončeny     

- Otázka odkupu rozvodů vody a tepla od Veolie  

- Informace o problémech spojených s bytem č.3, Nevanova 1041 p.Červenka  

           -    Otázka volných prostor v suterénech  

           -    Žádost o schválení prodeje nebytových prostor a nájemních bytů na základě  

      Výběrových řízení 

 

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  52  členů.  Z celkového počtu  89 členů BD to znamená účast  58%, 

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 2016 

 Zpráva byla předem projednána na PBD a předána v písemné podobě všem členům 

kteří se zúčastnili  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 2016, zpracovaný firmou ANESO, tvoří přílohu č.3   

  

6 – Diskuze  

Nejvíce se diskutovalo o problémech spojených s realizací plynové kotelny a přerušení 

kolaudačního řízení s ohledem na dopis paní Sádkové.  

Šebek 1039, Veselá 1037, Potůček 1040, Lišťanský 1039 – otázka kolaudačního řízení 

s ohledem na dopis paní Sádkové, který se nezakládá na pravdě. Závažnou  chybu provedl 

Stavební úřad Prahy 17, který opomněl oslovit  spoluvlastníky domů  

Nevanova  1037 – 1042 s možností vyjádřit se  ke Stavebnímu povolení.  

Další diskuze pan Dvořák 1038 – námitka proti prodeji části chodby pí.Sádkové za 

navrhovanou cenu 2000.- Kč/m2 

Další diskuze pan Bohatý – otázka rozdělení financí mezi SVJ a BD. Odpověděl pan 

Jablonský ANESO.  

Další diskuze pan Erben 1039 – otázka realizace úpravy komínu odvodu spalin z kotelny.   

   

7 - 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 – člen PBD 

 

 

Ověřovatel zápisu :  Ivan Kraus – člen kontrolní komise  

     

 

 

 

 

       

 

  

         

  

 


