
Bytové družstvo Nevanova 1037-42 – zápis z členské schůze 
Datum: 12.12.2017 
Čas: 18:10 – 19:20 
Místo: hotel Fortuna West, Mrkvičkova 1091/2, Praha 6 – Řepy 

Přítomní  

Dle presenční listiny, viz příloha [1] 
Na schůzi je přítomno 46 členů družstva, tj. 51,69 % všech členů družstva. Členská schůze je 
usnášeni schopná (Čl. 49, od. 1). 

Zahájení členské schůze  

V. Strupek přivítal přítomné členy družstva, notáře JUDr. I. Ertelta a ředitele firmy ANESO 
p. J. Jablonského.  

Program členské schůze 

V. Strupek seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl součástí pozvánky, viz 
příloha [2]. V. Strupek upozornil na změnu pořadí bodů programu. Odsouhlasení změny stanov je 
přeřazeno na začátek jednání. 
Členská schůze má následující program: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Změna stanov BD 
4. Zpráva o činnosti představenstva BD 
5. Volba do představenstva a kontrolní komise BD 
6. Diskuze a návrh usnesení 
7. Závěr 

Přítomnými nebyly vzneseny žádné námitky k programu. Program byl schválen všemi přítomnými 
členy družstva. 

Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Jako předsedající členské schůze byl navržen V. Strupek, zapisovatel P. Kačmařík, ověřovatel 
zápisu I. Kraus a skrutátoři: P. Harvánek, P. Chocholová a Z. Šedivá. 
Navržené osoby byly schváleny všemi přítomnými členy družstva. 

Změna stanov BD 

Za přítomnosti notáře přečetl předsedající ty části stanov, o jejichž změně se bude hlasovat. 
Smyslem změny je úprava počtu členů představenstva BD a kontrolní komise BD.  
 
Čl. 53, od. 5 Stanov BS se mění takto: „Představenstvo má čtyři členy a je voleno na funkční 
období 3 let. ...“ 
Uvedená změna čl. 53, od. 5 byla schválena všemi přítomnými členy družstva. 
 
Čl. 54, od. 2 Stanov BD se mění takto: „Kontrolní komise má dva členy.“  
Uvedená změna čl. 54, od. 2 byla schválena všemi přítomnými členy družstva.  
 
Další části členské schůze proběhly již bez přítomnosti notáře.  
 

Zpráva o činnosti představenstva BD  

Předsedající V. Strupek seznámil přítomné se „Zprávou o činnosti představenstva BD“, viz příloha 
[3]. 

Schůzky vchodů před členskou schůzí  



Předsedající seznámil přítomné s průběhem schůzek vchodů, které se konaly ve dnech 6. a 
7.12.2017. Celkově se schůzek zúčastnilo 32 členů družstva. Na schůzkách vchodů byly zejména 
diskutovány plánované opravy a rekonstrukce a otázky ohledně plynové kotelny.  

Plánované opravy  
Byla zmíněna nutnost rekonstrukce svislých rozvodů vody (stoupaček), které jsou v havarijním 
stavu (prohnuté a mechanicky namáhané ve spodních patrech domu). Urgentnost řešení rozvodů 
vody byla potvrzena během nedávné výměny vodoměrů v bytech. Předpokládají se další prohlídky 
v bytech s cílem upřesnit aktuální stav.  
V návaznosti na tuto rekonstrukci se uvažuje i o rekonstrukci vzduchotechniky v domě. Budou 
osloveny specializované firmy, které se danou problematikou zabývají. Cílem je nejen zjistit cenové 
relace, ale i technologické postupy možných řešení (zejména pro rekonstrukci vzduchotechniky).  
Předsedající dále zmínil plán dokončení výměny PVC ve společných prostorách domu.  
Výše zmíněné rekonstrukce budou projednány s výborem SVJ a případně zařazeny do plánu 
oprav na další kalendářní rok (plán oprav na daný kalendářní rok se schvaluje na květnové schůzi 
shromáždění SVJ).  

Rekolaudace prodejny ve vchodu 1039 
Předsedající dále uvedl, že všichni vlastníci mají možnost se vyjádřit, zda souhlasí či nesouhlasí 
s rekolaudací prodejny ve vchodu 1039 na prodejnu potravin (v současnosti je prostor zkolaudován 
jako prodejna drogerie). O vyjádření vlastníků požádala MČ Prahy 17. Příslušné archy byly 
dostupné na schůzích vchodů a jsou dále k dispozici u předsedy BD V. Strupka.  

Úspory na cenách tepla 
Předsedající informoval o dosažených úsporách na teple po napojení na domovní plynovou 
kotelnu. Za období leden – říjen 2017 byla vypočtena cena za 1 GJ: 519,87 Kč. Celkové náklady 
za toto období byly 842 273,32 Kč. Za stejné období v minulém roce byly náklady 1 069 857,00 Kč 
(oproti loňskému roku je výše úspory 27 %). 

Otázka kolaudace plynové kotelny  
Předsedající V. Strupek shrnul současný stav ohledně kolaudace domovní plynové kotelny. Bylo 
zdůrazněno, že současný stav (tedy nezkolaudovaná domovní kotelna) je důsledkem pochybení 
ÚMČP17, odboru výstavby, který neinformoval všechny požadované účastníky stavebního řízení 
o vydání stavebního povolení (Rozhodnutí ÚMČP17 ze dne 2.5.2016).  
BD družstvo záležitost kotelny předalo právníku, rozporuje se zejména skutečnost, zda odvolání 
pí. Š. Sádkové bylo podáno ve stanovené lhůtě.  
Poslední událostí ve věci plynové kotelny je dopise „Rozhodnutí“ z MHMP ze dne 6.12.2017, viz 
příloha [4]. Dopis bude/je doručen všem vlastníkům v domě. V dopise je konstatováno, že MHMP 
ruší rozhodnutí ÚMČP17 ze dne 2.5.2016 (tj. stavební povolení) a vrací věc k novému projednání. 
V. Strupek seznámil přítomné s dalším obsahem tohoto dopisu, kde je odůvodnění tohoto 
rozhodnutí.  

Volba do představenstva a kontrolní komise BD 

Představenstvo BD 
Do představenstva BD byli navrženi následující členové: P. Chocholová, P. Harvánek, V. Strupek, 
Z. Šedivá.  
Navržení členové byli schváleni všemi přítomnými členy družstva.  

Kontrolní komise BD 
Do kontrolní komise byli navrženi následující členové: I. Kraus a A. Kříž.  
Navržení členové byli schváleni všemi přítomnými členy družstva.  

Diskuze 

 E. Větrovská: upozornila na špatné zavírání dveří ve vchodě 1039. 
V. Srupek: bylo již objednáno seřízení dveří ve všech vchodech před zimní sezonou, 
závada bude tedy odstraněna v nejbližších dnech.  

 D. Krupičková: požaduje, aby na vývěsce vchodu byla včas vyvěšena informace 
o rekonstrukcích prováděných BD. 
V. Srupek: bere na vědomí a přislíbil nápravu.  



 H. Veselá: se dotázala, zda je nějaký rozdíl v intenzitě vytápění na jižní a severní částí 
domu. Dále se dotázala na „zvláštní“ zvuk v radiátoru.  

 V. Strupek: v obou částech (severní a jižní) se topí stejně. Problém se zvukem může být 
způsoben zavzdušněným radiátorem. V. Strupek přislíbil, že se na problémový radiátor 
zajde podívat.  

Návrh usnesení  

 Členská schůze BD odsouhlasila změnu stanov, změnou došlo ke snížení počtu členů 
představenstva na 4 členy a počet členů kontrolní komise na dva členy. 

 Členská schůze BD bere na vědomí informace ve Zprávě o činnosti představenstva. 

 Členská schůze BD zvolila členy představenstva a kontrolní komise na následující tříleté 
funkční období.  

 
 
 
Zapsal: P. Kačmařík, v Praze 17.12.2017 
 
Ověřil: I. Kraus, v Praze   …………………….. 
 
 

Přílohy 

[1] Presenční listina 
[2] Pozvánka na členskou schůzi 
[3] Zpráva o činnosti představenstva 
[4] Rozhodnutí MHMP ze dne 6.12.2017, č.j. MHMP 1888623/2017 
 


