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Zápis z jednání představenstva dne  16. dubna  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,, P.Chocholová, Z.Šedivá  
    Za kontrolní komisi : A.Kříž 
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 16.4.2018  …………………….   1.259 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   16.4.2018 ……………………            6.815.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) Nutná oprava části střechy 1037 + 1038 – byly zjištěny průsaky do bytů 1037 p.Lacman /obýv.pokoj +     
         ložnice -  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. Sleduje se 
          
      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. 
          V.Rezek zajistil odsekání betonu v chodbě + sklep , úklid a odvoz betonu, odsouhlasena úhrada za tyto  
          stavební práce - FA 092018.  Sleduje se.  
 
      d) bylo rozhodnuto provést rekonstrukci budek na plyn, realizaci bude zajišťovat firma Malinovský.  
          Byla předána cenová nabídka celkem na obě budky …. 50.687.- včetně DPH 21%.  
          Návrh smlouvy o dílo byl předán na Výbor SVJ.  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. Sleduje se.  
       
 
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.     
  Sleduje se. 
  

      b)   stavební úpravy v nebytových prostorách a nájemních bytech BD 
              
       1 – prodejna Nevanova 1037 – dokončeny stavební práce + vícepráce. Očekává se změna v prodeji –    
                   bude prodejna Cukrárna.  
 
             2 – opravy ventilů topení v prostorách 1037 + 1038 
       Bude  provedena výměna ventilů topení v prostorách mandlu Nev 1037 a sušárny v Nev 1038.  
       Práce bude zajišťovat firma Matoušek.  
              
             3 – drobné stavební práce 
       Projednána a odsouhlasena úhrada FA 10 od SP Interier ve výši 30.981.- Kč za úpravy podlahy  
                   v prodejně Nev 1037 včetně položení PVC. Dále úpravy spojené s venkovním osvětlením a  
                   zajištěním odvětrání prostoru /ventilátor + zpětná klapka. Dále oprava ocelové konstrukce u vstupu  
                  do prodejny Nev 1039.          

 
c)  kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o kompletním dokončení prací souvisejících s prodloužením komínu dle požadavku 
MČ Praha 17, Odbor Výstavby. Byla zpracována kompletní dokumentace Vyústění spalinové cesty 
včetně rozptylové studie a obrazových příloh. Závěr je jednoznačný – vliv provozu plynové kotelny je na 



Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 
Nevanova 1042 

163 00  Praha 6 - Řepy 

stránek 2- strana 2 

celkovou stávající úroveň ovzduší v zájmové oblasti malý až zanedbatelný. Dokumentace bude předána 
na Odbor výstavby k posouzení. Dle našeho názoru bude možné podat znovu žádost o kolaudaci 
plynové kotelny. Je ale otázkou, jak bude postupovat Stavební odbor  s ohledem na zrušení kolaudace 
ze strany Stavebního odboru Magistrátu hl.m.Prahy.   

 
  4 – ostatní úkoly a informace 
 
  a)  informace o změně v užívání prodejny Nev 1039 
       došlo ke změně nájemní smlouvy na pronájem prodejny. Paní Vu Thien Hien odešla a nový nájemcem  
             je pan  Tu Lap Tran IČO 28434170. Žádost na změnu užívání musí být přepsána na nového nájemce.   
             Žádost bude předána na Odbor výstavby Prahy 17. Sleduje se.  
       
        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 větráním bytu, šíření zápachu apod. Upomínka byla poslána panu Červenkovy doporučeně poštou.  
        Bude nutné se rozhodnout jakým způsobem budeme dále postupovat, rozhodnutí ohledně odkoupení  
              družstevního podílu musí být schváleno členskou schůzí.  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, dosud nemám žádné  
              informace.  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. Dále se nesleduje.         

 
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 14. května 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


