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INFO  z jednání představenstva dne  24.dubna  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž, P.Harvánek, P.Chocholová,Z.Šedivá 
       
 
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 24.4.2017  …………………….1.265 900.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   24.4.2017 ……………………        5.655.- Kč 
 
2 - Správa domu – opravy a rekonstrukce 

 
a) drobné stavební úpravy a kontroly 

Předseda informoval na jednání Výboru SVJ o nutných pracích, které dle názoru BD by měly být 
provedeny co nejrychleji – bude projednáno na jednání výboru SVJ a následně v případě vysokých 
nákladů i na členské schůze.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.  
       
      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 průběhu závěrečné prohlídky pro kolaudaci plynové kotelny, která se konala ve 
čtvrtek 13.4.2017. Za SVJ se zúčastnili Ing.Kačmařík, V.Strupek a I.Kraus. V.Strupek informoval 
přítomné i o jednáních s Veolií. Veškeré práce byly dokončeny a kolaudační komisi byly předány 
veškeré dokumenty včetně revizních zpráv, dokumentace skutečného provedení. Komise byla 
informována i o průběhu zkušebního provozu.  
Zástupci Odboru výstavby Prahy 17 informovali přítomné o dopisu paní Sádkové, která uvedla, že nikdy 
nebyla seznámena s realizací kotelny a navíc nesouhlasila s realizací. Dále uvedla, že se nikdy neměla 
možnost vyjádřit ke stavebnímu řízení. Cituji část jejího dopisu – stavbu jsem dosud považovala za 
černou svévolnou stavbu. Uvedla, že provedená stavba jí působí značná omezení. Komín je umístěn 
tak, že zplodiny se jí hrnou přímo do bytu.  
V rámci diskuze bylo nakonec dohodnuto, že Odbor výstavby požaduje předat dokumenty o schválení 
stavby např. zápis z jednání členské schůze apod. Vyrozumění Odboru výstavby bude zasláno přes 
Datovou schránku BD. BD nakonec požádalo o přerušení kolaudační prohlídky a po obdržení dopisu 
bude muset jednat o způsobu zajištění kolaudačního rozhodnutí.  
S ohledem na jednání se následně sešli zástupci SVJ a realizační firmy SEKOM, kde se projednala i 
možnost úpravy komínu tak, aby vedl do středu objektu a do výše cca 3m nad střechu objektu. 
Po obdržení dopisu z Odboru výstavby bude vedeno separátní jednání, kde se požadavky Odboru 
výstavby a paní Sádkové budou projednávat.  
Tato skutečnost ovlivňuje i další jednání s VEOLIÍ, která očekává schválení varianty s odkupem vedení 
potrubí a pozemku od SVJ. Tato varianta je pro SVJ nepřijatelnějším a finančně nejlepším řešením 
tohoto problému.   
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 se zájemci o pronájem nebytového prostoru – kadeřnictví  
                    v Nevanova 1041. Jedná se o paní Nagyovou – masážní salon a paní Gardiánovou – kancelář.    
                    Paní Nagyová má zájem, ale není ochotna se podílet na úhradě dluhů paní Koišové.  
                    Paní Gardiánová navrhla, že uhradí dluh paní Koišové  a navíc složí jistinu 10 tis. Kč.  
  Představenstvo po diskuzi odsouhlasila pronájem nebytového prostoru v Nevanova 1041 – bývalé  
                    kadeřnictví pro ing. Gardiánovou od 1.5.2017. Bude provedena úprava interiéru a tak otevření  
                    kanceláře se předpokládá k 1.7.2017.   
     
  Větší problém je pan Červenka – byt č.3 Nev 1041 – dluh již okolo 12 tis. Kč , bohužel se nedaří  
                    uzavřít  s panem Červenkou jakoukoliv písemnou dohodu. Předseda osobně jednal s panem  
                    Červenkou, který slíbil doplacení dluhu do 31.5.2017. Pokud nebude dluh vyrovnán, bude celá  
                    záležitost předána právníkovi BD s možností možného odkoupení družstevního podílu a možného  
                    vystěhování z bytu. 
                    Sleduje se.  
  

e)prodejna Potravin v Nevanova 1037 
  Předseda informoval o zahájení prodeje novou nájemkyní, paní  Lucií Cakkoli.  
              Byla podepsána Smlouva o pronájmu a zahájen prodej v pondělí 3.4.2017. Dále se nesleduje. 
 
        f)  příprava členské schůze  
  Na základě projednání s Výborem SVJ byl dohodnut termín členské schůze BD a SVJ  
                     v následujícím termínu : 
  - členská schůze BD Nevanova – jednání 24.5.2017 od 18,00 hod.  
  - členská schůze SVJ Nevanova – jednání 24.5.2017 od 19,00 hod.  
  Členské schůze budou v zasedačce hotelu Fortuna. 
 
  Před členskými schůzemi budou schůze vchodů, které budou v zasedačce BD v Nevanova 1042  
                    vždy od 18,00 hod. dle následujícího rozpisu : 
  Nevanova 1039 - 1040 …… úterý 16. Května 
  Nevanova 1040 – 1042 …..  středa 17. Května 
  Nevanova 1037 – 1038 …… čtvrtek 18. Května 
 
 
  
 
  Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 15.5.2017 od 18 hod.  
 
 

 
 
 
Zapsal: Václav Strupek         Kontroloval : Antonín Kříž 
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