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INFO z jednání představenstva dne  23.ledna  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž, P.Harvánek, P.Chocholová,  
    Za kontrolní komisi :  I.Kraus 
    
 
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 23.1.2017  …………………….1.044 000.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   23.1.2017 ……………………       11.385.- Kč 
 
2 - Správa domu – opravy a rekonstrukce 

 
a) drobné stavební úpravy a kontroly 

Od 1.1.2017 vykonává  správu domů SVJ a BD vykonává správu pouze v jednotkách, které pronajímá. 
Z tohoto důvodu bude nutné projednat na výboru SVJ rozsah oprav a zajistit realizaci následujících 
drobných stavebních prací, které dosud nebyly provedeny : 

      - oprava fasády ve vchodě 1039 /někdo prorazil stávající zateplení u vchodu do domu, fasády jsou  
               poničeny sprejery – fasády u všech vchodů budou opraveny s využitím anti-graffiti barev. 
  Fasáda bude opravena i na zadní straně s ohledem na montáž odkouření. 
      - provedení mříží u ventilačních oken v zasedačce PBD, v chodbách a v sušárnách 
      - provést osazení nových skříněk na uzávěry plynu  na štítových fasádách 1037 + 1039  
      - oprava dlažby u vchodů do domů, bude provedeno na jaře 2017 
      - preventivní prohlídka střech, odstranění hnízd ptáků, vyčištění svodů a odpadů  
      - výměna starého odpadového potrubí vč. nového čistícího kusu, které je umístěno ve sklepech  
               nájemníků.  
        
           Dokončené drobné stavební a ostatní  práce 
      - dokončena zasklení lodžie v přízemí Nevanova 1038 byt č.2.  Jan Dudy splácí pravidelně měsíčně  
              2000.- Kč Sleduje se. 
      - projednána úhrada FA 039 pro firmu SP Interier  za drobné stavební práce související s plynovou  
              kotelnou a výměník.stanicí. 
            - projednána úhrada FA 46.2016  pro Václav Rezek za stavební práce související s prací pro realizaci              
              kotelny a výměníkové stanice 
            - projednána úhrada FA 160 pro firmu Michal Wágner za práce spojené se servisem  Elektro + osvětlení  
              + kontrola čidel  
     -  projednána úhrada FA 22 pro LESTR s.r.o. za dodání a osazení panelů Huntonit  ve vchodech 1040 +  
              1041 – úpravy po osazení nových vchod.dveří   
      - projednána úhrada FA 040 pro SP Interier za stavební práce dle rozpisu související s plynovou  
              kotelnou , obklady vstupních dveří ze strany chodeb, úprava podhledů, úpravy  
              schodů, nové PVC nášlapy 
     -  projednána úhrada FA 001 pro SP Interier s.r.o. za stavební práce v návaznosti na plynovou kotelnu a  
              výměníkovou stanici – dodání závěsných skříněk, dodání a montáž dveří sklep pan Slavík Nev 1040,  
              nátěry plech dveří, úklid sněhu 
 
      b) oprava podlahové krytiny PVC / nátěry dveří do výtahů 
    - v současné době práce nepokračují, práce budou probíhat i nadále ve všech vchodech v závislosti na  
            odsouhlasení SVJ. Bude proveden nový rozpis prací podle ekonomických možností   
     
      c) zajištění realizace plynové kotelny 
         Předseda informoval o dokončení stavebních úprav v souvislosti se zahájením provozu:   
              - vymalování veškerých prostor včetně přilehlých chodeb 
        - úpravy vchodových dveří do výměníkové stanice a do prostorů kotelny 
        - osazení 2 ks skříněk + obložení stěn vodovzdorným materiálem 
        - úprava místnosti odpadu a osazení dveří 
        - nátěry podlah v kotelně a výměníkové stanici průmyslovým lakem 
  - osazení hlásiče poruch včetně telefonní karty 
        Dosud nejsou ale dokončeny práce nutné ke kolaudaci : 
  -  osazení samozavírače Brano na vchod. dveře do kotelny + informační cedulky  
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  Představenstvo odsouhlasilo proplacení KF 075  pro SEKOM s.r.o.včetně víceprací spojených  
              s provozem kotelny a výměníkové stanice. 
        Představenstvo odsouhlasilo proplacení FA 47/2016 pro V.Rezka za práce spojené s plynovou  
              kotelnou a výměníkovou stanicí  / úpravy podhledů, úpravy podlah pro nátěry/. 
  Předseda projedná na jednání výboru SVJ – oficiálního provozovatele kotelny,  odměny pro pracovníky  
              zajišťující provoz a servis. Dále je nutné, aby byla uzavřena Smlouva o zajištění  pravidelných  
              kontrolních zkoušek a zajištění případných havarijních oprav. 
  Sleduje se.  
   
        3 – různé  
  

a)  otázka úhrady daně z nemovitostí 
  Byla provedena úhrada 50% z vyměřené daně z nemovitosti, která činí celkem 48.230.- Kč 
              Dle názoru PBD je daň stále stejná i přes přímou úhradu ze strany majitelů bytu, předseda  
                    projedná s ředitelem Jablonským ANESO způsob vyúčtování.  Sleduje se. 
 
     b) Nabídka montáže nových madel do výtahů 
       Představenstvo odsouhlasilo osazení nových madel do výtahů, provedení okopové a otlačné části   
                   na  vnitřní části dveří.  Bude ještě projednána případná úprava pohledové části dveří. Práce budou  
                   zahájeny po dokončení výměny vchodových dveří. Rozsah prací a realizace bude projednána na  
                   jednání výboru SVJ.   Sleduje se.  
 

c)  Převod družstevního podílu 
Předseda informoval o převodu družstevního podílu pana Micky Nevanova 1037 byt č.12 
na manžele Příhodovy. PBD dále odsouhlasilo stavební úpravy v tomto bytě. Sleduje se.  

 
           d) přehled neplatičů / dlužníků za nájemné  
              Předseda informoval PBD o jednáních s pí.Koišovou – kadeřnictví 1041 –  dluh okolo 15 tis. Kč.  
                    Paní Koišová uhradila první splátku ve výši 5000.- Kč a přislíbila uhradit celý dluh do 31.3.2017.    
  Větší problém je pan Červenka – byt č.3 Nev 1041 – dluh již okolo 15 tis. Kč , bohužel se nedaří  
                    uzavřít  s panem Červenkou jakoukoliv písemnou dohodu. Předseda projedná s právníkem BD  
                    další postup včetně možnosti podání žaloby a možného vystěhování z bytu. Sleduje se 
        

e) právní služby  
Představenstvo projednalo právní služby zajišťované Mgr Strupkem v rozsahu : 
- žaloba pana Michálka na BD ve věci dědictví po úmrtí paní Michálkové 
- VEOLIA – posouzení možností související s žádostí na demontáž přívodu do bývalé kotelny  
- otázka řešení dlužných nájmů 
Odsouhlasena úhrada FA 16-057  
 

f) výpověď Jana Ryšavá 
  Předseda informoval o výpovědi paní Ryšavé na pronájem prodejny v Nevanova 1037. Výpověď  
                    byla převzata 27.12.2016. Paní Ryšavá požádala o ukončení k termínu 28.2.2017. Představenstvo  
  odsouhlasilo tento termín s možností prodloužení do 31.3.2017. 
 

g) žádost p.Petra Manga o ukončení činnosti v PBD  
Představenstvo projednalo a odsouhlasilo žádost pana Manga z vchodu Nev 1039 na ukončení 
činnosti v PBD.  

        
 
  Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 20.2.2017 od 18 hod.  
 
 

 
 
 
Zapsal: Václav Strupek         Kontroloval : Antonín Kříž 
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