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INFO  z jednání představenstva dne  20.března  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 20.3.2017  …………………….1.296 622.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   20.3.2017 ……………………        4.478.- 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. 
Předseda informoval na jednání Výboru SVJ o nutných pracích, které dle názoru BD by měly být 
provedeny co nejrychleji – jedná se zejména : 

            - oprava fasády ve vchodech fasády je nutné opravit s využitím anti-graffiti barev. 
  - oprava fasády na severní straně do výšky soklu  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 + 1042. V 1042  
              Nabídku předložil pan Beneš. Dále bude nutné provést i opravu ventilů a rozvodů plynu, Nabídku  
              předložil p.Siřínek, SVJ požaduje konkurenční nabídky.   
      - oprava dlažby u vchodů do domů, dosud nebylo projednáno, zajistí SP Interier v rámci údržby 
      - preventivní prohlídka střech, odstranění hnízd ptáků, vyčištění svodů a odpadů  
      - výměna starého odpadového potrubí vč. nového čistícího kusu, které je umístěno ve sklepech  
              nájemníků, dosud neprojednáno na SVJ, práce bodu muset být projednány na čl. schůzi SVJ  
       
      b) oprava podlahové krytiny PVC / nátěry dveří do výtahů 
    - v současné době práce pokračují v Nevanova 1037 – 1042 , hlavně porušené  nášlapy a hrany schodů.  
            Budou i nadále pokračovat podesty do vyčerpání materiálů, které jsou ve skladu. Realizace a rozsah    
            musí být projednán na výboru SVJ. Sleduje se. 
  

c) realizace plynové kotelny 
Předseda informoval o dokončení stavebních úprav a zahájení zkušebního provozu kotelny a 
výměníkové stanice. Zatím vše bez závad, pouze u zásob.vody č.2 se musela provést oprava napojení 
na přívod vody.  
Byly dokončeny práce nutné ke kolaudaci :   
 - předána dokumentace skutečného provedení včetně Revizních zpráv     

      -  osazení samozavírače Brano na vchod. dveře do kotelny + informační cedulky                                            
            -  dodání Revizní knihy a Provozního řádu  
  Předseda informoval o problémech s paní Sádkovou, která si stěžuje na vnikání zplodin z komínu do  
              jejího bytu.  Dle pozorování odvodu páry nebyl zjištěn žádný problém. Paní Sádková při jednání  
              s realizační firmou požaduje osazení komínu na střeše strojovny výtahu. Dle vyjádření dodavatele to  
              není z hlediska technických parametrů možné. Předseda o této záležitosti informoval i výbor SVJ. 
        Dle informace Odboru výstavby bude závěrečná kontrolní prohlídka v prvním  týdnu dubna.  
  Předseda informoval o jednáních s firmou VEOLIA,  nových majitelů přípojky TV a UT, kteří požadují  
              uhradit od BD  náklady na vytěžení přípojky ve výši 1.151 352 Kč vč.DPH. Zástupci BD vč.právníka  
              odmítli tuto alternativu a požádali o jiné varianty řešení tohoto problému.  
              Mgr.Strupek po dohodě s Veolií navrhnul další možnosti : 
                 - SVJ zajistí vytěžení přípojky na vlastní náklady   
     - SVJ požádalo o možnost odkoupení přípojky na základě vypracování znaleckého posudku 
       Po několika jednáních byl zpracován ze strany VEOLIE znalecký posudek na částku 237 930.- Kč 
       Tento posudek bude posouzen a pokud bude bez připomínek, bude  tato varianta předložena  
       Členské schůzi SVJ ke schválení.     
                   Sleduje se.  
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          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.  Rozsah prací   
                   a realizace bude projednána na jednání výboru SVJ.   Sleduje se.  
 

c)  Převod družstevního podílu 
Předseda informoval, že manželé Příhodovy požádali o převedení do SVJ. Žádost byla předána 
p.Jablonskýmu, který připraví podklady pro žádost.  Sledují se stavební úpravy v tomto bytě.   

 
           d) přehled neplatičů / dlužníků za nájemné  
              Předseda informoval PBD o jednáních s pí.Koišovou – kadeřnictví 1041 –  dluh okolo 18 tis. Kč.  
                    Paní Koišová podala žádost na ukončení pronájmu prostoru kadeřnictví k termínu 30.4.2017.  
                    Paní Koišová přislíbila úhradu dluhu k 30.4.2017 s možností využití peněžní jistiny. 
     
  Větší problém je pan Červenka – byt č.3 Nev 1041 – dluh již okolo 9 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. 
                    Předseda informoval o dopisu pana Hocka, který si stěžuje velký zápach, pocházející z bytu pana  
                    Červenky. Toto mohu potvrdit i já, protože při výměně Novofloru na podestě 1.p museli pracovníci    
                     zajišťovat větrání pomocí vstupních dveří a požárního odvětrání. Sleduje se. 
  

e) výpověď Jana Ryšavá – prodejna Potravin v Nevanova 1037 
  Předseda informoval o dohodě  paní Ryšavé  se zájemkyní paní Lucií Cakkoli o pronájem tohoto  
                    prostoru se stejným zaměřením – prodejna potravin. 1.3.2017 došlo k předání tohoto prostoru  
                    a byla zajištěna nájemní smlouva s novým zájemcem.  Termín otevření tohoto prostoru by byl  
                    v pondělí 3.4.2017.  Sleduje se, 
 
  
 
  Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 24.4.2017 od 18 hod.  
 
 

 
 
 
Zapsal: Václav Strupek         Kontroloval : Antonín Kříž 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


