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INFO z jednání představenstva dne  18. září  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž, P.Harvánek, P.Chocholová, Z.Šedivá 
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 18.9.2017  ……………………. 1.628 800.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   18.9.2017 ……………………          5.862.- 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.     
  Jedná se zejména o úpravy 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“. Nebyl splněn  dohodnutý  termín vyvěšení  seznamu volných  
  prostor , dosud se nepodařilo otevřít všechny volné prostory. Budou vyměněny zámky a teprve potom  
  bude  oznámen seznam volných prostorů. Prohlídkou prostor byly zjištěny i závady např. poškozené  
  podlahy   PVC, nutné malování, výměna zámků a někde i dveří. Bude projednáno na výboru SVJ, kde   
  je nutné  tyto práce odsouhlasit. Sleduje se.  

b) stavební úpravy ve společných prostorách, v nebytových prostorách 
Michal Wágner – fakturace elektromontážní práce provedené v Nevanova 1041, úprava osvětlení 
v chodbě po realizaci nové příčky,úpravy v prostorách prodejny, kompletní výměna rozvodnice, kabeláž, 
svítidla.  
Projednán rozsah prací SP Interiér s prodejnou Nev 1037 úprava regálů, oprava stěn a výmalba.  
Prodejna  Nev 1041, provedeny nové   podlahy včetně samonivelizační stěrky, kompletní výměna šachty 
pro rozvody vody a odpady,  provedení nové příčky mezi sociální částí a prodejnou. 
 Václav Rezek – stavební práce provedené  v prodejně 1041 spojené s pokládkou dlažby,  práce bez  
 materiálu spojené s úpravou podkladu / omítky/ pro obložení stěn, osazení panelů v prostorách  
 soc.zázemí. 
 Václav Rezek zajistil stavební práce v Nev 1042 + Nev 1041 malování po opravách PVC, oprava omítek 
v prodejně Nev 1041.  

      c) kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o dopise právníka BD Mgr. Davida Strupka ze dne 8.9.2017, ve věci 
neoprávněného odvolání paní Sádkové s tím, že dle předložených dokumentů není odvolání proti 
stavebnímu povolení pravomocné. Paní Sádková mohla podat odvolání do 3.11.2016, což neudělala.  
Protože k více jak ročnímu zdržení dochází z důvodu nesprávného úředního postupu správního orgánu, 
který opomněl rozeslat rozhodnutí všem účastníkům, odpovídá za veškeré případné újmy spojené 
s případným zastavením vytápění stát ve smyslu zákona č.82/1998 Sb.  
Na základě tohoto dopisu jsem znovu navštívil SO Prahy 17 dne 25.9.2017 a zjistil jsem, že Praha 17 
poslala vyjádření opět na Magistrát hl.m.Prahy.. Další urgence proběhla telefonickou cestou a 
JUDr.Lochman mě sdělil, že na vyřízení celé žádosti má 60 dnů.  
Předseda informoval o provedení měření spalin u 3 kotlů, odsouhlasena úhrada FA 1806 pro SEKOM ve 
výši 2238,50 Kč.   
Ve spolupráci s SVJ jsme dokončili projednávání s Veolií a podepsali konečnou Smlouvu o odkupu 
topného kanálu. Kupní Smlouva byla předána s podpisy výboru SVJ ve čtvrtek 19.10.2017.  

 
  3 – různé  

a) projednána a schválena úhrada FA 1052017 pro Davida Omastu – upgrade + správa www BD za 05 – 
08.2017. . 

         b)  - příprava voleb do PBD, tato záležitost bude řešena zároveň s SVJ, předseda projedná na Výboru    
                a následně na schůzích vchodů – předpoklad konec listopadu  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  
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   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. Dle projednání na SO MČ Praha 17 je  
   nutné zajistit projednání s členy SVJ, kteří musí s tímto souhlasit. 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 23.10. 2017 od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


