
Zápis z náhradní členské schůze 
 

Bytového družstva Nevanova 1037-1042, která se konala dne 28.11.2019 od 18:00 hodin 
v budově hotelu FORTUNA WEST, Praha, 163 00 Praha 

 
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Zpráva o činnosti PBD 
4. Zpráva o hospodaření k 31.12.2018 
5. Volby do Představenstva a Kontrolní komise BD 
6. Diskuse a návrh usnesení 
7. Závěr 

 

1. Prezence členů a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze 
Na náhradní členskou schůzi (dále jen členská schůze) se dostavilo celkem 42 členů Bytového družstva Nevanova 1037- 
1042 (dále jen družstvo). 
Náhradní členská schůze je usnášeníschopná. 
Příloha č.1 – prezenční listiny + plné moce 
 

2. Zahájení členské schůze 
Předseda BD Václav Strupek schůze zahájil členskou schůzi v 18 hodin 15 min., přivítal na schůzi paní Alenu Kučerovou jako 
zástupce  
Firmy ANESO, s.r.o. komplexní správa nemovitostí. 
 

K zahájení členské schůze bylo přítomno 36% členů družstva. 
 

3. Seznámení s programem náhradní ́členské́ schůze a schválení programu členské́ schůze - hlasování 
    Příloha zápisu: č. 2 
    Výsledek hlasování: Pro: 36 Proti: 4 Zdržel se: 2 
 

4. Představenstvo navrhuje do orgánů dnešní členské schůze následující členy BD : 
     - předsedající -  Václav Strupek 
     - zapisovatel  - Zuzana Šedivá 
     - ověřovatelé zápisu Pavel Harvánek , Václav Strupek 
     - skrutátoři /sčítání hl. Pavel Harvánek , Petra Chocholová a Denisa Foottit 
        Výsledek hlasování: Pro: 42 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 
5. Zpráva o průběhu schůzí vchodu, rozděleno na dvě části 9. a 10. 10. 2019 od 18,00 hod 
     Schůze byly rozděleny na dvě skupiny – vchody 1037 – 1039 ve středu 9. října a následně ve čtvrtek 10. října vchody 
     1040 – 1042. Účast byla velmi malá - celkem se zúčastnilo jednání 21 členů BD vč.SV. 
     Jednání byli vždy přítomni předseda BD Václav Strupek a za SVJ byl 10.11. přítomen ředitel výboru SV pan Lukáš 
    Zeman. Přítomní byli informování o realizaci stavebních úprav v roce 2018 a pochopitelně i v roce 2019. Veškeré stavební 
práce 
    byly projednány s SVJ a řešily se nutné stavební úpravy jako jsou výměny  ocelových schodů ze střechy do objektu 
    strojoven výtahů. Také se znovu řešila otázka nových nátěrů fasád na štítech 1037 a 1042. Členové BD poukazovali na 
    skutečnost, že je nutné vyměnit stávající litinové odpady v suterénech domů. Naposledy se měnilo potrubí v Nev. 1042, 
    kde bylo nutné použít i frézu na pročištění odpadů. SVJ by mělo průběžně BD informovat o nutných realizacích 
    stavebního charakteru pro rok 2020. 
 
    V roce 2018 byla hlavním problémem řada jednání okolo plynové kotelny. Pro normálního člověka se zdálo být 
    nepochopitelné, že kotelna zajistila vytápění a dodávku teplé vody pro naše domy, ale stále nebylo vydáno stavební povolení  
    pro realizaci. Se stavebním odborem Prahy 17 - Řepy jsem vedl mnoho jednání, stejně jako s Odborem Výstavby hl.m.Prahy.  
    Nakonec ale všichni dospěli k závěru, že námitka paní Sádkové proti Stavebnímu povolení není relevantní.  Závěrečná 
kontrolní                      
    prohlídka byla provedena 27.6.2019 a následně byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Neuvěřitelné, 3 roky 
topíme 
    v naší kotelně, ale díky jedné nezodpovědné osobě,  jsme  ukončili řadu problému teprve v červnu 2019.                                                               



    Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán Stavebním úřadem Prahy 17 dne 27.6.2019. 
 
    Samostatnou kapitolu tvoří problémy s panem Zdeňkem Červenkou – byt č. 3 v Nevanova 1041. Bohužel se nám nedaří s    
    panem Z.Červenkou navázat jakoukoliv komunikaci. Po několika neúspěšnych dopisech jsme zaslali 28.ledna 2019 výstrahu   
    podle čl.27 Stanov družstva, kde upozorňujeme na skutečnost, že uvedené porušování stanov nám umožní jeho vyloučení 
    z družstva. Je nutné poslat vyzvu č. 2 co nejrychleji s tím, že pokud pan Z.Červenka neuhradí dlužné nájemné, které je v  
   současné době okolo 61 tis. Kč, - do 30 dnů od převzetí, budeme nuceni svolat  členskou schůzi s odsouhlasením jeho  
   vyloučení. Je ale možné využít i řešení hlasováním per-rollam, předat dopis všem členům BD s návrhem usnesení na vyloučení 
    pana Červinky z BD. Pokud se nám vrátí minimálně 51procent kladných hlasů do 15 ti dnů, je tímto rozhodnutím pan  
    Zdeněk Červenka  vyloučen z BD.  
 
 
    Jak si jistě pamatujete, v květnu roku 2018 rozhodla členská schůze , že nájemní byty – jsou celkem čtyři – budou 
    nabídnuty k prodeji, ale za cenu obvyklou na trhu. Pokud sledujete v současné době prodejní ceny bytů, vidíte, že byty 
    se prodávají za podstatně vyšší cenu, která se pohybuje mezi 4 až 5 miliony korun. Naše byty jsou ale v pronájmu na  
    dobu neurčitou. Zde je velký rozdíl v ceně tohoto bytu. Cena takového bytu se potom pohybuje - podle informace firmy  
    REMAX - ve vyši okolo 50 – 60% . Je proto nutné se touto situací zabývat a znovu oslovit nájemce těchto bytů a požádat je  
    o novou cenovou nabídku k prodeji družstevního podílu těchto bytů. Rozumíte dobře - jedná se o prodej družstevního 
    podílu k daném bytu. Další možností je byty, včetně nájemníků, prodat přes realitní společnosti. Je nutné aby jsme tuto  
    možnost projednali s realitními kancelářemi a seznámili Vás na příští schůzi s jejich nabídkami. 
 
    Představenstvo BD v současné době řeší stavební úpravy s SVJ v nebytových prostorách v suterénu. V průběhu roku 
    2018 byly provedeny hlavně úpravy schodů a podest s materiálem PVC. Podle našeho názoru by bylo dobré dokončit i 
    části, které dosud nejsou provedeny. Také bylo nutné zajistit stavební práce spojené s kotelnou včetně vybudování nových 
    sklepních prostor v návaznosti na nutné využití 3 sklepů pro vybudování kotelny. Drobné stavební práce nejsou problém,  
    bohužel se nám v současné době, v návaznosti na zahájení topné sezony, objevily problémy s původními ventily a starými  
    rozvody. Není to jednoduché a proto bych Vás rád požádal o písemné informace k těmto problémům, jak bytům BD, 
    tak k bytům vlastníků. Následně řešení i realizaci projednáme s vedením SVJ. 

 
6. Zpráva o hospodaření k 31. 12. 2018 – přednesla paní Alena Kučerová 
    
     Tvoří přílohu č.3 k zápisu  
 

7. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva: 
  Přítomní byli seznámeni se změnami a s návrhem následujících členů pro Představenstvo BD 
     Návrh Pavel Harvánek Nev 1037 , Václav Strupek Nev 1042, Petr Lněnička  a Denisa Foottit, oba  Nev 1042 
     Výsledek hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdrželo se: 6 
 
     Přítomni byli seznámeni s ukončením činnosti v kontrolní komisi  členů Antonína Kříže a Ivana Krause.  
     Dále byli seznámení s návrhem nové kontrolní komise ve složení: 
     Zuzana Šedivá Nev 1038, Petra Chocholová Nev 1041 
     Výsledek hlasování: Pro: 36 Proti: 0 Zdrželo se: 6 
 

8. Diskuse: 
  - Dotaz na počet členů BD a SVJ – v současné době je 32% členů BD a 68% členů SVJ. 
     - Návrh o zahrnutí bodu Schválení účetní uzávěrky za rok do programu čl. schůzí  
     - Přednesena informace o tom , že Stanovy a představenstvo členské schůze jsou nejvyšší orgán, seznámení s článkem 
       o pečlivosti – info.podala sl. Radka Navrátilová v zastoupení členky BD  
     - Podán návrh na vypracování rozpočtu stavebních úprav apod. na rok 2020. 
     - Návrh člena BD,  aby vždy před schůzí SVJ předcházela schůze BD – není problém, ale výbor SVJ předá informaci  
       o termínu členské schůze SVJ min 3 týdny před schůzí 
     - Požadavek na revizi nájemních smluv pro byty v pronájmu a majetku BD  
 

9. Usnesení členské́ schůze 
1) Členská schůze schválila program členské́ schůze. 
2) Členská schůze schválila navrhnuté členy do orgánů členské schůze. 
3) Členská schůze se usnesla na provedení kontroly ventilů a rozvodů topení. 
4) Členská schůze se usnesla, že schválení účetní závěrky bude vždy zahrnuto jako bod do programu schůze BD. 
5) Členská schůze se usnesla, že bude provedena kontrola o hospodaření za rok 2018 a 2019, budou přeúčtovány a řádně 



     vypořádány veškeré minulé uhrazené náklady BD za SVJ. Vše bude předloženo do konce února 2020 na ANESO, s.r.o.   
     Následně bude výsledek zahrnut do programu budoucí členské schůze  BD nejpozději do května 2020. 
6) Členská schůze se usnesla na vytvoření návrhu rozpočtů na předpokládané náklady oprav BD na rok 2020. 
    Bude předloženo na budoucí členské schůzi , předpoklad květen 2020 
7) Členská schůze se usnesla, že BD na základě pevného termínu budoucí schůze SVJ a seznámením s jejím programem, 
     zajistí přítomnost svého zástupce, který bude seznámen s body schůze SVJ. Jako zástupce bude respektovat výsledky  
     hlasování k bodům SVJ, které BD odhlasuje. 
8) Členská schůze se usnesla k provedení revizí nájemních smluv  pro byty v pronájmu a majetku BD. Představenstvo   
     po následné kontrole projedná s právní firmou jejich případné budoucí prodeje.  
9) Členská schůze se usnesla že body č. 6., 7. a 8 budou zahrnuty do programu budoucí členské schůze BD. 
 

10. Ukončení schůze 
Schůze byla ukončena ve 20:30 hod  
Zapisovatel: Zuzana Šedivá  ........................Ověřovatelé zápisu :  Václav Strupek …………………Pavel Harvánek ……………………… 
 
Přílohy: 1. Pozvánka,  
              2.prezenční listiny 
              3. Zpráva o hospodaření roku 2018 
 


