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INFO  z jednání představenstva dne  4. prosince  2017 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, A.Kříž,, P.Chocholová, Z.Šedivá, I.Kraus 
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 4.12.2017  …………………….   1.642 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   4.12.2017 ……………………          15.620.- 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. Podle dohody budou uzavřeny nové nájemní     
 smlouvy  v průběhu ledna 2018. Sleduje se.  

      b)   stavební úpravy ve společných prostorách, v nebytových prostorách 
            SP Interiér dokončené stavební práce ve vchodech 1037 - 1042 , jedná se úpravy v nebytových  
            prostorách dle rozpisu / sklepní a ostatní prostory připravené k pronájmu. 

Václav Rezek –  stavební práce provedené ve vchodech 1037 - 1042 dle rozpisu.  
Martin Matoušek instelaterské práce, přetěsnění ventilů  a uzávěrů rozvodů topné soustavy v suterénech 
Nev 1037 – 1042, topenářské práce v Atelieru Nev 1041. Výměna nefunkčních termostat.ventilů a hlavic.  
Dokončení úpravy stěn panely Huntonit v Nev 1040, opravy Fibo T v prostorách Nev 1042, oprava 
podhledů v Nev 1037 zajistila firma Lestr spol. s r.o.  
Předseda informoval o jednání s nájemkyní pí.Cákolli o možnostech úprav v prodejně 1037 v průběhu 
ledna 2018. Jednalo by se o úpravy osvětlení a interiérů. Předseda upozornil, že je nutné projednat 
úpravy s elektrikářem a předat písemnou žádost s rozsahem úprav na Představenstvo BD.  
Předseda informoval o pracích zajišťovaných SVJ – jedná se o havarijní opravy topné soustavy, které se 
objevily při zahájení topné sezony. Je nutné počítat s pracemi , které bude 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. Bude projednáno na jednání Členské schůze BD.     

c)   kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o dalším jednání s OV MČ Prahy 17. Dosud není žádný závěr, opět bude rozesláno 
stanovisko OV Magistrátu 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. Smlouva 
byla předána právníkovi, nebyly shledány žádné nesrovnalosti. SVJ zajistí úhradu FA – sleduje se.   
Odsouhlasena FA pro Mgr.Davida Strupka  za právní úkony spojené s kolaudačním řízením, jednání na 
Magistrátu Prahy a  projednání Smlouvy s Veolií.   
 

  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. Dle konzultace s notářem budou nejdříve projednány změny ve 
stanovách a teprve následně bude schváleno PBD a Kontrolní komise.   
Navrhnuty následující členi BD : 
          za vchod 1037 – Pavel Harvánek 
          za vchod 1038 – Zuzana Šedivá 
          za vchod 1040 – Antonín Kříž  a Ivan Kraus 
          za vchod 1041 – Petra Chocholová 
          za vchod 1042 – Václav Strupek 
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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 
    
    Dne 27.11.2017 byly vyvěšeny pozvánky na schůze vchodů a členskou schůzi.   

        
 

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. 

         c)  jednání PBD a Výboru SVJ – s ohledem na skutečnost, že SVJ nebude pořádat členskou schůzi  
              vlastníků, sejdeme se před jednáním členské schůze v zasedací síni hotelu Fortuna                    
              v přízemí v 17 hod. 
         d)  správa WWW za 9 – 12.2017 
  představenstvo schválilo úhradu FA Davida Omasty 1062017 za služby související se stránkami BD  
              Nevanova.            
       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 18.12. 2017 od 19 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek      Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


