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INFO z jednání představenstva dne  28. srpna  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž, P.Chocholová, Z.Šedivá 
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 28.8.2017  ……………………. 1.194 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   28.8.2017 ……………………          1.193.- Kč 
 
2 - drobné opravy a rekonstrukce nájemních prostor 

 
a) nebytové prostory v suterénu  

- předpokládá se úprava místností v suterénních prostorách, které budou nabídnuty k pronájmu.     
  Předpokládá se úprava podlah, stěn a vymalování. Předseda BD spolu s panem Jablonským -    
  ANESO kompletně prošli veškeré prostory v suterénech, bohužel o některých uzavřených prostorách  
  nemáme žádné informace o „nájemcích“. S ohledem na termín prázdnin byl dohodnut termín vyvěšení   
  seznamu volných prostor + obsazené prostory bez povolení do 12.9.2017.  Sleduje se.  

b) stavební úpravy ve společných prostorách 
Václav Rezek zajistil opravy PVC nášlapů a rohů v Nev 1039 , úpravy dveří v suterénu 1037, dále 
opravy omítek včetně vymalování v sušárně Nev 1038 + opravy PVC v suterénu 1039, 
Martin Matoušek – instelatér – úpravy na rozvodech vody v Atelieru 1037 + suterén, výměna uzavíracího 
ventilu TUV, část rozvodů vody + napojení.  
Václav Rezek – stavební úpravy v Atelieru 1037 po opravách vody, zahájení prací v Prodejně 1041 
přízemí,  stavební úpravy dle rozpisu, 1037 + 1042 výměna PVC, úklid a odvoz odpadu.  
Pavel Hříbek – odvoz směsného stavebního odpadu a cihelné sutě, odsouhlasena úhrada FA 1417 
z 21.7.2017 ve výši 4.875.- Kč.  
Václav Rezek – stavební práce v Nev 1039 2+3.p. nášlapy PVC, malování stěn, úklid suterénních 
prostor, nakládka na kontejner , drobné stavební práce spojené s prodejnou Nev 1041 + malování Nev 
1039 + úklid  
Martin Matoušek – oprava odpadního potrubí v suterénu Nev 1042. Čištění odpadů frézou. Úpravy 
napojení rozvodů pro Atelier,  opravu odpadního potrubí v Nev 1041. Oprava ležatých částí rozvodu SV 
a TUV. Tmelení a silikon těsnění přechodů a spojů.   

c) realizace plynové kotelny 
Předseda informoval o průběhu jednání s  Odborem výstavby Prahy 17 ohledně kolaudace plynové 
kotelny. Kolaudace byla svolána na termín 13.dubna 2017 dopisem z 27.3.2017. Při zahájení 
kolaudačního jednání jsme byli informováni o dopisu paní Sádkové z 10.4. 2017, který je jako Odvolání 
opomenutého účastníka řízení. Podle zákona mají být osloveni všichni majitelé dotčené nemovitosti. 
Paní Sádková a ostatní spolumajitelé , majitelé bytů, byli v této věci informováni.  
Paní Sádková a další členové SVJ se  zúčastnili se Členské schůze dne 2.11.2015, která odsouhlasila 
zajištění realizace plynové kotelny. Potom byli majitelé bytu včetně paní Sádkové informováni o 
Stavebním povolení jeho vyvěšením  na nástěnkách všech vchodů. Paní Sádková byla účastnicí členské 
schůze konané dne 4.10.2016, kde byli účastníci seznámeni se Stavebním povolením a průběhem 
realizace. I když jsem veškeré doklady z těchto schůzích předal Stavebnímu odboru, ten nenašel jiné 
řešení, než dopisem z 17.5.2017 předal tento problém k řešení  na Magistrát hl.m.Prahy. Osobně jsem 
oslovil pana JUDr.Lochmana, který byl pověřen vyřízením této záležitosti. Opět je pro mne 
nepochopitelné, že námi předané materiály nevzal v úvahu a dopisem z 26.7.2017 vrátil odvolání na OV 
Prahy 17 k vyřízení. Odbor výstavby MČ Prahy 17 nám zaslal  dopis dne 28.8.2017, kde nám oznámil, 
že v důsledku nesprávného doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení nenabylo stavební povolení 
dosud právní moci.   
Osobně to nebudu komentovat, jenom jsem opět navštívil pana JUDr. Lochmana ve čtvrtek 31.8.2017 a 
položil jsem mu otázku ohledně  dalšího postupu v této věci, založené na nepravdivém dopise paní 
Sádkové. Nedokázal mi na to odpovědět, evidentně některé skutečnosti nevěděl.  
Představenstvo BD souhlasí s předáním celé této záležitosti právníkovi BD.  Předpokládám, že veškeré 
náklady spojené s touto kauzou budeme následně vymáhat soudní cestou.  
Kupní Smlouva na odkoupením potrubí rozvodů tepla a TUV za dohodnutou cenu bude uzavřena mezi 
SVJ a Veolií. Sleduje se.  
 
 
 



Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 
Nevanova 1042 

163 00  Praha 6 - Řepy 

stránek 3- strana 2 

 
d) Úpravy v prodejnách a nájemních bytech   

1- Prodejna / bývalé kadeřnictví/  v Nev 1041 – při zahájení prací byl zjištěn podstatně větší rozsah 
prací  než se předpokládalo. Bylo nutné vybourání stávajících příček SDK včetně příčka ke vstupu do 
domu  Nev 1041. Také rozvody vody a elektro rozvody bude třeba kompletně předělat. Po dohodě 
s novou  nájemkyní paní Gardianovou byl dohodnut i rozsah prací, který zajistí ona.  
SP Interier zahájil práce již v červenci. Byly provedeny bourací práce včetně příčky z SDK k chodbě, 
vyzdění nových příček, odvoz vybouraných materiálů na skládku, vyzdění příčky YTONG k chodbě, 
 demontáž starého podhledu bez zvukové izolace.  
 Václav Rezek - Stavební práce bez materiálu spojené s odhlučněním stropů, samonivelizace pod   
 dlažbu, příčka mezi sociální zařízení.  
 SP Interier – vícepráce v prodejně Nev 1041 – s ohledem na špatný podklad bylo nutné provést 
vybourání až na panel a provést novou betonáž podkladní části, provést komplet konstrukci pro podhled 
včetně protihlukové izolace EPS 50mm. Stěna u vchodu do domu byla provedena obložením panelů 
Huntonit, stejné jako u stěny s poštovními schránkami.  
Martin Matoušek – likvidace starých rozvodů SV a TUV, nové rozvody k WC a sprch.koutu. Oprava 
poškozené odpadní stoupačky.  

           2 - Prodejna potravin Nevanova 1039 
SP Interier zajistil havarijní opravu přístupu do prodejny 1039. Prodejna musela být na týden uzavřena. 
Bylo nutné provést demontáž stávajících konstrukcí ocelové lávky a osazení nových konstrukcí včetně 
nátěru.  
Václav Rezek – drobné stavební úpravy dle rozpisu, fakturace bez materiálů – práce spojené s opravou 
vstupu do prodejny Nev 1039, bourací práce v Nev 1041, malování schodiště Nev 1039 4 + 3.p. 

 
3 – různé  
   a)  - projednána FA 17-031 od právníka BD Mgr.David Strupek za : 
       - VEOLIA účast u jednání ohledně odkoupení starých rozvodů, posouzení alternativ, nutné řešit přes  
                 SVJ, posouzení návrhu Smluv, vč.možných alternativ 
  - konzultace dlužnící, možné odepsání dlužných částek z účetnictví 
  - nájmy společných prostor – posouzení změn nájemních Smluv 
  - posouzení procesních otázek okolo problémů s kolaudací plynové kotelny 
         b)  - příprava voleb do PBD, tato záležitost bude řešena zároveň s SVJ, předseda projedná na Výboru    
                a následně na schůzích vchodů – předpoklad konec října 2017. 
                Členská schůze by mohla proběhnout začátkem prosince 2017. Sleduje se. 
         c)  - členská schůze odsouhlasila možnost prodeje členského podílu k nájemním bytům a nebytovým  
                prostorám, jedná se o Ateliery a prodejny.  Bude řešeno na další schůzi Představenstva 
         d) - předseda BD projedná na schůzi výboru SVJ drobné opravy, které byly v plánu BD. 
         Jedná se zejména o opravy nátěru fasády, která je zničena sprejery – Nev 1041 + 1010. 
               Oprava dlažby před vchody do domů. 
         e)  Předseda informoval o projednání změny užívání stavby v řízení. Jedná se o požadovanou změnu u  

   prodejny Nevanova 1039, nájemce Vu Thi Hien požádal o změnu užívání prodejny na prodejnu  
   potravin Večerka. Představenstvo projednalo tuto žádost a souhlasí se změnou užívání. Dle názoru  
   PBD by mělo stačit projednání a souhlas od představenstva BD. Vyjádření je nutné předat na úřad MČ  
  do 3.10.2017. Sleduje se.  

f) předseda informoval o Usnesení Městského soudu v Praze ohledně žaloby Pavla Michálka na syna  
         Jiřího Michálka a na Bytové družstvo Nevanova 1037-1042 ve věci bytu Nevanova 1041/8. Jedná      
         se požadavek na přidělení bytu žalobci. Celá záležitost bude předána právníkovi BD.  Sleduje se.  

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 18.9. 2017 od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
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