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INFO z  jednání představenstva dne  19. března  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek, P.Harvánek, P.Chocholová,  
    Za kontrolní komisi : A.Kříž, I Kraus 
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 19.3.2018  …………………….   1.308 800.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   19.3.2018 ……………………           6.572.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) Nutná oprava části střechy 1037 + 1038 – cenová nabídka byla předána na SVJ. Sleduje se.  
 
     b) V současné době se množí žádosti o opravu regulace topení – paní Sůvová, Mandíkova a Uhl  
         v Nevanova 1040. Dále je nutné vyměnit ventily v suterénech – nebytové prostory v pronájmu  
        1037 + 1038 paní Krůtová. 
          
      c) oprava havarijního stavu odpadového potrubí v suterénních prostorách – Nev 1039, prosakuje odpad   
          od p.Solára.  Tyto práce byly schváleny na jednání výboru SVJ. Realizaci zajišťuje firma Matoušek. 
 
      d) bylo rozhodnuto provést rekonstrukci budek na plyn, nabídku na realizaci předložila firma Malinovský.  
          Realizace bude zahájena po podepsání Smlouvy o dílo, předpoklad květen 2018.  Sleduje se  
 
      e) havarijní stav nouzového osvětlení v Nevanova 1037 + 1042. Předložená nabídka Michala Wágnera  
         s navrženými typy IP65 18LED 3H, záruční doba 24 měsíců. Celkem 25 ks nových světel. Cenová  
         nabídka je 25.875.- Kč vč.DPH.  Bude projednávat výbor 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 BD 
              
       1 – prodejna Nevanova 1037 – projednána žádost o vícepráce, osazení dřezu v prostorách prodejny.   
                   odsouhlasena žádost o povolení stavebních úprav. Projednána FA fy.Wagner čís. 512018 za  
                   elektro práce, montáž vypínačů a zásuvek, stropní osvětlení.   
 
             2 – havarijní oprava elektrorozvodů v bytě č.16 Nevanova 1042 
       Byla provedena výměna rozvodů v koupelně a WC, výměna jističů. Odsouhlasena úhrada   
                   FA firmě Wagner.  
              
             3 – drobné stavební a úklidové práce vč.sněhu 
       Projednána úhrada FA 006 pro SP Interier za drobné stavební a úklidové práce, úpravy zámků a  
                   otvírání u vchodových dveří, oprava obkladu stěn v Nev 1041 prodejna / masáže, dodání a osazení  
                   posuvných lamelových dveří v prodejně 1037. 
                   Oprava omítek a výmalba stěn v suterénech, vyklízení skladu po paní Loukotové, odvoz na skládku, 
       odsouhlasena FA 06 pro V.Rezka. Dále úhradu FA 072018 pro V.Rezka za úklid sněhu a solení,  
                   dále úklid okolo zadní části domů, odvoz  na skládku. Stavební  práce spojené s úpravou odpad.  
                   potrubí v Nev 1039.  
  

 c)  kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o stavu vícepráce – prodloužení komínu dle požadavku MČ Praha 17, Odbor 
Výstavby. Po dokončení prací, předpokládá se konec března 2018. Poté bude provedena nová 
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dokumentace skutečného provedení včetně rozptylových podmínek. Materiály budou předány na Odbor 
výstavby a zároveň podána nová žádost na kolaudaci kotelny.   Sleduje se. 

 
  4 – ostatní úkoly a informace 
 
  a)  informace o dohodě převodu družstevního podílu v BD  
      předseda informoval o dohodě mezi manželi Ing.J.Maršíkem a Jitkou Maršíkovou, kteří převedli svůj  
            podíl na bytč.2 v Nevanova 1041 na ing.Richarda Maršíka.      
 
         b)  upomínka nezaplacených nájmů od p.Červenky byt č.3, Nevanova 1041 
              Předseda informoval o stálém problému s úhradou nájemného od pana Červenky. Upomínka byla  
              poslána panu Červenkovy doporučeně poštou.  
        Bude nutné se rozhodnout jakým způsobem budeme dále postupovat. Sleduje se.  
 
.         c) informace – pohřeb paní Jaroslavy Dvořákové   
        Předseda informoval o jednání se synem paní Dvořákové, který je se svým bratrem Petrem dědicem  
              družstevního podílu k bytu č.8, Nevanova 1038. Musí proběhnout dědické řízení. V současné době  
              obývá byt partner paní Dvořákové. Sleduje se.  
 
   e) soudní určení člena BD Nevanova 
  rozhodnutím Městského soudu bylo dosaženu smíru a pan Pavel Michálek se stal členem BD  
              Nevanova 1037 – 1042 s výlučným právem na byt č.5 v Nevanova 1041. Materiály byly předány na  
              ANESO k vytvoření  Smlouvy o nájmu bytu. Sleduje se.         

 
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 16. dubna 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


