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INFO z jednání představenstva dne  23. října  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž, P.Harvánek, P.Chocholová, Z.Šedivá, I.Kraus 
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 23.10.2017  ……………………. 1.537 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   23.10.2017 ……………………          4.112.- 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“. Budou vyměněny zámky a teprve potom  bude  oznámen   
 seznam volných prostorů. Prohlídkou prostor byly zjištěny i závady, jejichž oprava musí být 
odsouhlasena na jednání výboru SVJ. Sleduje se.  

b) stavební úpravy ve společných prostorách, v nebytových prostorách 
Projednána a odsouhlasena úhrada FA 1701022 pro SP Interiér  za stavební práce ve vchodech 1037 + 
1040 + 1041 – prodejna  + 1042 dle rozpisu. Dále stavební a údržbářské práce Nev 1040 – oprava 
fasády vč. osazení větracích mřížek u kotelny. Oprava podlahy průmyslový nátěr po vytopení, 1038 – 
1039 vybourání části dlažby před vchody.    
Václav Rezek – za stavební práce provedené ve vchodech 1039 vstup do objektu + 1040 nátěry 
v přízemí a suterén. Dále zajistil stavební práce v Nev 1042 malování + Nev 1041 oprava omítek 
v prodejně Nev 1041 + 1037 – výměna dveří v místnosti pod schody, stavební a údržbářské práce dle 
rozpisu : Nev 1039 – oprava dlažby do prodejny, 1040 – stavební práce v kotelně.  
Martin Matoušek - realizace instelaterských a topenářských prací souvisejících se zahájením topné 
sezony : 
- Nev 1040 – K.Šebesta – byt č.7 – oprava ventilů na topení  
- Nev 1040 –  Sosnová – atelier – výměna odvzdušnění .a regulačních ventilů 
- Nev 1038 – osazení nových odvzduš.ventilů , kompletní práce vč.materiálů a dopravy.  
- prodejna 1041 , čištění sávajícího potrubí, dopojení odpadů a osazení nových sifonů. 
- byt č.2 p.Mang – nefunkční uzávěry SV a TUV, dopojení vody a kontrola funkčnosti, čištění odpadů. 
- prodejna 1037 – montáž rozvodů na SV, TUV a úprava pro osazení vodoměrů 
 

c) kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o dalším osobním jednání s Mgr.Sýkorovou OV MČ Prahy 17, která potvrdila ústně, 
že žádné připomínky ze strany vlastníků nedošly. Žádná odpověď nepřišla ani na dopis právníka BD 
Mgr. Davida Strupka ze dne 8.9.2017. I když je to nepochopitelné, OV Prahy 17 opět předal kompletní 
podklady na Magistrát hl.m.Prahy k rukám JUDr.Lochmana. Ten mě sdělil, že celá dokumentace byla 
předána specialistům stavebního odboru.    
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. V současné 
době nepřišly žádné podklady od Veolie, sleduje se.  

 
  3 – různé  

a) - příprava voleb do PBD, projednali jsme problémy  a na konci jsme se dohodli, že při schůzích 
vchodů budeme navrhovat pro zvolení do PBD stávající členy Představenstva : 
Za vchod 1037 – Pavel Harvánek 
Za vchod 1038 – Zuzana Šedivá 
Za vchod 1039 – nebude voleno 
Za vchod 1040 – Antonín Kříž a Ivan Kraus jako Revizní komise 
Za vchod 1041 – Petra Chocholová 
Za vchod 1042 – Václav Strupek 
Náš návrh projedná Václav Strupek na jednání výboru SVJ.  
Po projednání termínu s hotelem Fortuna byl dohodnutý termín Členské schůze na úterý 12.12.2017 
od 18 hod. Představenstvo a výbor SVJ se sejdou v 17 hod. v zasedací místnosti hotelu.  
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b) – schůze vchodů – dosud neprojednané termíny, bude projednáno na schůzi PBD a následně na   
          výboru SVJ – sleduje se.   

        c) - předseda BD projedná na schůzi výboru SVJ drobné opravy, které byly v plánu BD. 
         Jedná se zejména: 
               -  opravy nátěru fasády, která je zničena sprejery – Nev 1041 + 1037 …….. 
               - oprava dlažby před vchody do domů min. 1038 + 1039 – poškozená dlažba 
   - mříž přes okna v zasedací místnosti 1042 
         d)   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. Dle projednání na SO MČ Praha 17 je  
   nutné zajistit projednání s členy SVJ, kteří musí s tímto souhlasit. Sleduje se.  

e) Úklid domů – v poslední době se množí stížnosti na kvalitu úklidu, předseda projedná s paní 
Schweizerovou, která zajišťuje úklid. Problémem je rozsah úklidu a otázka kvality úklidu. Následně 
bude  tento problém řešen s výborem SVJ. 

f) Žaloba Pavla Michálka – právník BD projednal problém s oběma stranami. Ze strany žalobce bylo 
avizováno uzavření smíru se žalovaným synem. BD nemá problém se ke smíru připojit. Sleduje 
právník BD.    
           

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 6.11. 2017 od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


