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INFO z jednání představenstva dne  22. ledna  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, P.Harvánek, P.Chocholová,  
    Za kontrolní komisi : A.Kříž 
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 22.1.2018  …………………….   1.491 600.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   22.1.2018 ……………………            6.862.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) Předseda informoval o zápisu z Členské schůze BD z 12.12.2017, který vyhotovil ing.Kačmařík. Zápis byl  
         schválen bez připomínek. 
 
     b) Nutná oprava části střechy 1037 + 1038 – byly zjištěny průsaky do bytů 1037 p.Lacman /obýv.pokoj +     
         ložnice. Dále v bytu  paní Vorlové 1038.  Byla provedena prohlídka střechy a pan Chmelař předložil  
         nabídku na opravu - nabídka byla předána na SVJ. Sleduje se.  
 
     c) V současné době se množí žádosti o opravu regulace topení – paní Sůvová, Mandíkova, Runštuk a pan    
         Uhl v Nevanova 1040. Paní Krůtová v pronajmutích prostorách Nev 1037 + 1038. Tento problém bude  
         nutné řešit výměnou thermoregulačních ventilů. Sleduje se. 
 
      d) oprava odpadového potrubí v suterénních prostorách v Nev 1037 u štítové zdi + 1038 – napojení odpadu  
          od p.Solára. Je potřeba tyto práce schválit na jednání výboru SVJ.   
 
3 - drobné opravy a rekonstrukce nájemních prostor 
  
     a)    nebytové prostory v suterénu – případné stavební úpravy  

  Předpokládají se úpravy v suterénních prostorách, které budou nabídnuty k pronájmu.     
  Předseda BD spolu s panem Jablonským -  ANESO kompletně prošli veškeré prostory v suterénech.    
  Sleduje se. 
  

      b)   stavební úpravy v nebytových prostorách a nájemních bytech 
              
       1 – prodejna Nevanova 1037 – projednána a odsouhlasena žádost o povolení stavebních úprav  
                   prodejny v nájmu paní Cakolli. Úprava bude rozdělena na část, kterou bude hradit BD Nevanova –  
                   např. rozvody elekro a revizní zpráva, úprava rozvodů vody a osazení topného radiátoru. Část,  
                   kterou bude hradit pronájemce prostoru – zařizovací předměty, WC + umyvadlo, část stavebních  
                   úprav u vchodu. Bylo provedeno kompletní vybourání příček vč.odsekání obkladů, demontáž PVC, 
                   úprava stropů pro rozvody osvětlení. Odsouhlasena FA 03 za tyto práce pro SP Interier.   
       2 – revize a úprava elektrorozvodů v nájemním bytě paní Muroňová, byt 15,  Nev 1039 
       Byla provedena kontrola rozvodů za přítomnosti pana Wágnera, hned byla provedena havarijní   
                   oprava rozvodů pro osvětlení a výměna zásuvek v předsíni. Další část bude zajištěna dle dohody  
                   s nájemcem. Sleduje se. 
             3 – stavební úpravy v Nevanova 1041 prodejna přízemí 
      Byly dokončeny stavební úpravy v prodejně Nev 1041 – dokončení úpravy stěn, lišty okolo světel  
                  v podhledu. Odsouhlasena FA 01 pro SP Interier a dále  úhrada FA 012018 pro pana V.Rezka       
                  za stavební práce – úhrada přes pokladnu. 
       4 – oprava rozvodů vody v bytě Nev 1037 pí.Kudlíková 
       odsouhlasena úhrada FA 052018 pro Martin Matoušek.  
         
       c) kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o osobním jednání s paní Sýkorovou z OV Prahy 17. V současné době se čeká na 
vyjádření OV Magistrátu hl.m.Prahy. Předseda informoval o prohlídce komínu na střeše, zaměření 
komínu s možností prodloužení nad atiku Nev 1039. Prohlídky se zúčastnil i pan Sinágl, který bude 
zajišťovat studii rozptylu odkouření podle nových předpisů. Pan Vitner předpokládá nástavbu komínu o 1 
metr. Sleduje se. 
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  4 – ostatní úkoly a informace 
 
  a)  informace o odstávce topení 
      předseda informoval o provedení odstávky topení dne 24.1.2018 z důvodu havarijní opravy hlavního  
            uzávěru plynu. Informace bude vyvěšena ve vchodech na nástěnkách.  
 
         b)  upomínka nezaplacených nájmů od p.Červenky byt č.3, Nevanova 1041 
              Předseda informoval o stálém problému s úhradou nájemného od pana Červenky. Bohužel i problém  
              s větrání bytu, šíření zápachu apod. Upomínka byla poslána panu Červenkovy doporučeně poštou.  
        Bude nutné se rozhodnout jakým způsobem budeme dále postupovat. Sleduje se.  
 
         c) žaloba Pavla Michálka – členství v BD Nevanova 
  Mgr.David Strupek informoval o jednání soudu v této věci se závěrem, že žalobce je členem BD  
              Nevanova 1037-1042. Jednáním bylo dosaženo smíru mezi žalobcem a žalovanými. Žalobce je  
              členem BD Nevanova 1037 – 1042 s výhradním právem nájmu bytu č.5 v Nevanova 1041.  
  Dále se nesleduje.   
         

 
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 19. února 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


