
 

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

Fortuna West Řepy , konané dne 31.května 2018 

 

   1 - Zahájení členské schůze  

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

tohoto jednání, ředitele správní firmy ANESO s.r.o. ing.Kuchařovou, členku vedení 

společnosti ANESO paní Majerovou a účetní paní Kučerovou.  Program členské schůze 

byl  schválen v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba orgánů členské schůze - předsedajícího, zapisovatele, návrhové a mandátové 

komise, ověřovatele zápisu a skrutátory  

3. Zpráva o činnosti Představenstva BD  

4. Zpráva mandátové komise o účasti na členské schůzi 

5. Informace o stavu realizace plynové kotelny 

6. Zpráva o hospodaření BD za rok 2017 

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: Petr Tománek 

  ověřovatelé zápisu: Ivan Kraus – člen kontrolní komise, V.Strupek – předseda BD 

          - skrutáři – sčítání hlasů  

 jednohlasně zvoleni tito členové: 

 Předseda :  Pavel Havránek 

 Členové komise Petra Chocholová, Zuzana Šedivá 

 

   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o průběhu schůzek vchodů , jednání bylo rozděleno na dvě skupiny,  

1037-1039 a druhý den vchody 1040-1042. Celkem bylo přítomno 28 členů. 

Jednání vedl předseda BD Václav Strupek, za SVJ byli přítomni Ing.Petr 

Kačmařík a Radka Navrátilová. Za správní firmu ANESO byla přítomná 

Ing.Kuchařová. Nejvíce diskuze bylo věnováno problémům okolo kolaudace 

plynové kotelny. Další diskuze byla věnována programu členské schůze, planu 

oprav v roce 2018, výměna nouzového osvětlení ve vchodech 1037 a 1042.  

           -    Další stavební úpravy jsou již plně v kompetenci SVJ – realizace oprav PVC na  

                schodech i podestách, rekonstrukce budek na plyn, otázka opravy fasád – nátěr  

                barvou proti nástřikům / antigrafity     

- Správa nebytových prostorů v suterénu, nově budou pronájmy v rukách výboru 

SVJ 

- Informace o částečné rekonstrukci prodejen v přízemí domů 

- Pokračování nutné rekonstrukce rozvodů vody a odpadového potrubí 

- Schválení odpisů nevymahatelných dluhů Hadravová 1040 a Belovodjanin 1041 

- Otázka prodeje nájemních bytů – v průběhu schůze bude případný prodej 

nájemních bytů schvalován dnešní členskou schůzí 



   

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

 

4 –  informace o stavu kolaudace  plynové kotelny  

 Bohužel,  díky amatérskému jednání Odboru výstavby Prahy 17  a nepochopitelné 

reakci Magistrátu hl.m.Prahy není ani Stavební povolení a tím i kolaudace projednána. 

Informace o realizaci prodloužení komínu a nové rozptylové studii.  

Vyhodnocení  úspory za rok 2017. Prokazatelná úspora na nákladech tepla a teplé užitkové 

je 470 tis. Kč.  

 

5 – 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  56,8%, 

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.  

 

6 - zpráva o hospodaření BD za rok 2017 

 Zpráva o účetní uzávěrce byla předem projednána na PBD a předána v písemné 

podobě všem členům BD.  Vysvětlení a upřesnění některých bodů Zprávy přednesla  

ředitelka správní firmy Ing Kuchařová  a účetní paní Kučerová.  

Zpráva byla odsouhlasena 48 hlasy.  

 

Výsledek  hospodaření za rok 2017, zpracovaný firmou ANESO, tvoří přílohu č.3   

  

7 – Diskuze  

Nejvíce se diskutovalo o problémech s kolaudací realizované   Plynové kotelny.  

Otázka podpronájmu  bytů – odsouhlasená případná dvouměsíční výpovědní lhůta. 

Diskuze ohledně prodeje nájemních bytů. Jedná se o 4 byty.  

Diskuze ohledně nutných stavebních úprav spojených s výměnou stoupaček vody a 

odpadním potrubím. 

 

8 - Návrh usnesení ze členské schůze   

Předseda návrhové komise  pan Petr Tománek  předložil ke schválení návrh na usnesení, ke 

kterému nebyly vzneseny žádné připomínky a při hlasování  byl přítomnými členy BD 

schválen většinou hlasů. 

 Návrh usnesení tvoří  přílohu č. 4 tohoto zápisu.  

 

Zapisovatel:  Petr Tománek 

 

 

Ověřovatel zápisu : Ivan Kraus  

 

 

Za Výbor PBD: Václav Strupek  

     

 

 



 

 

       

 

  

         

  

 


