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INFO  z jednání představenstva dne  6. listopadu  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 6.11.2017  …………………….   1.446 200.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   6.11.2017 ……………………          14.683.- 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 
SP Interiér  stavební práce ve vchodech 1037 - 1042 , jedná se úpravy v nebytových prostorách dle 
rozpisu. 
Václav Rezek – stavební práce provedené ve vchodech dle rozpisu - 1038 vstup do objektu, pokládka 
nové bet.dlažby + 1040 nátěry podlahy v kotelně.  
Je nutné s SVJ projednat práce, které je dle PBD nutné provést s ohledem na možnou havárii vody a 
odpadů. Je hodně nefunkčních ventilů, uzávěrů vody. Na problém nás upozornila firma TECHEM, která 
zajišťovala výměnu vodoměrů. Také problém s již delší dobou špatně funkčním odtahu z kuchyní a 
koupelen bude nutné řešit. Současné potrubí pro odtah je provedeno z azbestu, který již není pro tyto 
rozvody povolen.   

c) kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o dalším osobním jednání s Mgr.Sýkorovou OV MČ Prahy 17, která převzala dne 
2.11.2017 veškeré dokumenty nutné ke kolaudaci plynové kotelny. Bohužel, nemáme ani žádné 
informace od JUDr.Lochmana - Magistrát hl.m.Prahy.     
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. Požádám 
právníka BD o návštěvu Veolie, protože dosud nemáme žádné informace. Je to hlavně nutné z hlediska 
účetnictví – náklady uhrazené za FA Veolie je nutné dát do účetnictví BS za rok 2017.  
 

  3 – příprava členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037 - 1042  
a) - příprava voleb do PBD, projednali jsme stávající situaci včetně spolupráce s SVJ a na konci jsme se 

dohodli, že při schůzích vchodů budeme navrhovat 4 členy  PBD a dva členy Kontrolní komise.   
S ohledem na skutečnost, že PBD má dle stanov 6 členů a Kontrolní komise 4 členy, bude nutné   
zajistit pro volby přítomnost notáře. V současné chvíli bude na schůzích vchodů doporučeno  následují 
složení členů PBD a Kontrolní komise.  
PBD - za vchod 1037 – Pavel Harvánek 
          za vchod 1038 – Zuzana Šedivá 
          za vchod 1040 – Antonín Kříž  
          za vchod 1042 – Václav Strupek 
Kontr.K ………………  Ivan Kraus /1040 
  ……………..  Petra Chocholová / 1041 
  

b) – schůze vchodů –   po projednání bude v zasedací místnosti Nevanova 1042 vždy od 18 hod   
          v následujících termínech : 

   1037 až 1039 ………. Středa 6.12.2017  
   1040 až 1042 ……… Čtvrtek 7.12.2017 
    
Předseda zajistí vyvěšení pozvánek na schůze vchodů a členskou schůzi do 27.11.2017  

        
 
 



Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 
Nevanova 1042 

163 00  Praha 6 - Řepy 

stránek 2- strana 2 

 4 – různé  
 

a)  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 
         - úpravy nebytových prostor, které by měly být pronajímány 
         b)   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.  

b) 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 4.12. 2017 od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


