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Zápis z jednání představenstva dne  15.května  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, P.Harvánek, P.Chocholová,Z.Šedivá 
    Za kontr. komisi : I.Kraus    
 
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 15.5.2017  …………………….1.243 300.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   24.4.2017 ……………………       21 797.- Kč 
 
2 - Správa domu – opravy a rekonstrukce 

 
a) drobné stavební úpravy a kontroly 

Předseda informoval o projednání nutných prací na Výboru SVJ, budou zařazeny do plánu prací na rok 
2017. Realizaci prací bude zajišťovat Výbor SVJ. PBD bude zajišťovat práce spojené s nájemními 
prostory včetně bytů. Předseda informoval o průběhu prací, které jsou již v režii SVJ, jedná se zejména o 
opravy PVC a přípravu kompletní výměny bytových vodoměrů. 

       
b) opravy v nebytových prostorách 

- prodejna potravin Nevanova 1037 – úpravy navazují i na kancelář BD , firma Wágner zajistila úpravu   
  elektro obvodů a  připojení svítidel, opravu rozvodnice. Odsouhlasena úhrada FA 36 pro Wágnera ve    
  výši 6.348.- Kč 
- předpokládá se úprava místností s vodoměry od PV, bývalé prádelny. Možnost využití je např.  
  vybavení místnosti infra-saunou apod. Bude informována členská schůze BD. 
 

c) realizace plynové kotelny 
Předseda informoval o průběhu jednání s  Odborem výstavby Prahy 17 ve věci odvolání se paní 
Sádkové, která uvedla, že nebyla vyzvána k vyjádření se ke stavebnímu povolení na plynovou kotelnu.   
OV Prahy 17 dosud nezaujmul žádné stanovisko v této věci. Bohužel celá tato situace ovlivňuje další 
jednání s VEOLIÍ, která očekává schválení varianty s odkupem vedení potrubí a pozemku od SVJ. Po 
velmi problémových jednáních nakonec byl zpracován Znalecký posudek, jehož výsledná cena je 
237 930 .- Kč. Znalecký posudek vypracoval ing.Miroslav Kopáček z Chrudimi.  Tato varianta je pro SVJ 
nepřijatelnějším a finančně nejlepším řešením tohoto problému. Její schválení bude projednáno na 
jednání Členské schůze BD a zasedání SVJ. Sleduje se.  

   
d) Úpravy v nájemních bytech 

- nájemce bytu Nev 1038, byt č.2 p.Dudy doplatil zbývající poplatek za zřízení zasklení lodžie 
     - provedena oprava světelných rozvodů v bytě č.16 v Nevanova 1038, p.Vacek. Odsouhlasena úhrada  
             FA 37 pro firmu Wágner ve výši 5.865.- Kč. Dále se nesleduje.  
             
 3 – různé  
  

a) otázka úhrady daně z nemovitostí 
ANESO zajistí úhradu upravené výše daně z nemovitostí. Ta byla snížena na základě jednání  
o 8.000.- Kč. Sleduje se. 

          
      b) přehled neplatičů / dlužníků za nájemné  
              Předseda informoval PBD o úhradě dluhu za pronájem a služby nebytového prostoru – kadeřnictví  
                    v Nevanova 1041. Dluh uhradila paní ing. Gardiánová. Bude provedena úprava interiéru a tak  
                    otevření kanceláře se předpokládá k 1.7.2017. Sleduje se.   
     
  Pan Červenka – byt č.3  Nev 1041 – dluh již dosáhnul výše 16.896.- Kč. Představenstvo  
                    odsouhlasilo předání vymáhání dluhu právníkovi BD Nevanova.  Pokud nebude dluh vyrovnán,  
                    bude se jednat o možnosti odkoupení družstevního podílu a možného vystěhování pana Červenky   
                    z bytu.  Sleduje se.  
  
 c)  příprava členské schůze  
        Zajištěn termín jednání členské schůze BD a SVJ v hotelu Fortuna v  termínech  
              - členská schůze BD Nevanova – jednání 24.5.2017 od 18,00 hod.  



Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 
Nevanova 1042 

163 00  Praha 6 - Řepy 

stránek 2- strana 2 

        - členská schůze SVJ Nevanova – jednání 24.5.2017 od 19,00 hod. 
        Předseda žádá členy Představenstva o účasti na jednání před členskou schůzí – sraz je v 17 hod.  
              v přízemí hotelu v zasedací místnosti.   
   
  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 1037 – 1038 …… středa 17. Května 
  Nevanova 1040 – 1042 …..  čtvrtek 18. Května 
 

d) žádost o převedení Atelieru na bytový prostor 
Předseda informoval o žádosti manželů Šejkových o převedení nebytového prostoru Atelier ve 
vchodě Nevanova 1041 na bytový prostor. Žádost bude předložena členské schůzi ke schválení. 

          
e) volby do Představenstva BD 

Předseda informoval o nových stanovách BD schválených členskou schůzí 23.6.2014, ve kterém je 
volební období tříleté. Z tohoto důvodu bude nutné svolat koncem letošního roku ještě jednu 
členskou schůzi, která bude volit nové Představenstvo.  

 
f) Nutné projednání povolení prodeje nájemních prostor a nájemních bytů 

Je nutné projednat a odsouhlasit souhlas s prodejem nájemních bytů a nájemních prostor. Forma 
prodeje musí být provedena vypsáním výběrového řízení. Prodej bude muset odsouhlasit členská 
schůze.  

 
             
 
             Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 19. 6. 2017 od 18 hod.  
 
 

 
 
 
Zapsal: Václav Strupek         Kontroloval : Antonín Kříž 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


