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INFO z jednání představenstva dne  14. května  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek,  P.Chocholová, Z.Šedivá  
    Za kontrolní komisi : A.Kříž, I.Kraus 
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 14 5.2018  …………………….   1.182 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   14.5.2018 ……………………            8.115.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) 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, celkem 66.439.- Kč bez DPH - nabídka byla předána na SVJ, dle informace bude  
         projednána na schůzi SVJ jako součást plánu na rok 2018.  Sleduje se.  
 
     b) V současné době se množí žádosti o opravu regulace topení – budou provedeny výměny u paní Sůvová,  
         Mandíkova a Uhl v Nevanova 1040. Sleduje se 
          
      c) oprava havarijního stavu odpadového potrubí v suterénních prostorách – Nev 1039, dokončena oprava   
          odpadu z bytu  pan.Solár.   Také tyto práce byly schváleny na jednání výboru SVJ a budou zařazeny do  
          plánu oprav v roce 2018. Sleduje se.  
 
      d) bylo rozhodnuto provést rekonstrukci budek na plyn, realizaci bude zajišťovat firma Malinovský.  
          Byla podepsána Smlouva o díle, SVJ zajistí úhradu zálohové faktury. Práce budou zahájeny 19.5.2018. 
.         Sleduje se  
 
      e) havarijní stav nouzového osvětlení v Nevanova 1037 + 1042. Byla schválena realizace dle nabídky  
          fy. Michal Wágner. 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 otevřena prodejna Cukrárna. V návaznosti na tuto změnu bude  nutné provést úpravu vody  
                   pro osazení samostatného umyvadla přímo v prodejně.    
 
             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 
       Bude nutné provést kontrolu přívodů vody a odpadu v prodejnách a zajistit případné úpravy. Dále  
                   bude nutné zajistit opravu dlažby a schodů do prodejny Nevanova 1039.  
 
             4 – oprava  sprchového koutu v Atelieru 1039 
                   V návaznosti na havarijní opravu odpadního potrubí v přízemí a suterénu Nevanova 1039, bude 
                   nutné provést opravu příp.výměnu sprchovací vaničky a úpravu odpadu z WC. Sleduje se.   
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c)  kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o jednání s OV  MČ Praha 17 ve věci kolaudace s ohledem na dokončení 
požadovaného prodloužení komínu a dodání Technické zprávy včetně kompletní dokumentace Vyústění 
spalinové cesty. Jednání se zúčastnil i ing.Vitner  a projektant plynové kotelny. Rozhodnutím Magistrátu 
hl.m. Prahy ze dne 27.12.2017 bylo zrušeno Stavební povolení pro kotelnu. Stavební úřad opatřením ze 
dne 23.1.2018 oznámil pokračování stavebního řízení a zároveň nás vyzval k odstranění nedostatku 
žádosti s určením lhůty k provedení do 30.4.2018.  
Na základě dodání dokladů a nové žádosti bude zasláno Oznámení o pokračování stavebního řízení. 
Toto oznámení bude zasláno nejenom účastníkům řízení tj. členům SV, ale znovu i Pražské 
plynárenské, Veolie apod. Teprve po projednání případných připomínek bude vydáno nové Stavební 
povolení a následně i kolaudace plynové kotelny.   

 
  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.  
        Na základě upomínky došlo k částečné úhradě dluhu. Pan Červenka byl vyzván k projednání problémů  
              s Představenstvem BD.  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 nemáme  
              žádné informace.  Sleduje se.  
 
   e) soudní určení člena BD Nevanova 
  pan Pavel Michálek se stal členem BD Nevanova 1037 – 1042 s výlučným právem na byt č.5  
              v Nevanova 1041. Aneso vytvořilo novou Smlouvu o nájmu bytu, která byla předána panu Michálkovi.   
              Dále se nesleduje.  
 
          f) informace z jednání výboru SV 
        Předseda informoval Představenstvo o projednání schůze vchodů a členské schůze. 
  Byly dohodnuty schůze vchodů, které se budou konat v Zasedací místnosti BD v Nevanova 1042 vždy  
              od 18 hod.  – Nev 1037 – 1039 bude v úterý 22.5.2018 
         - Nev 1040 – 1042 bude ve čtvrtek 24.5.2018 
        Byl dohodnut i termín členských schůzí, které se uskuteční ve čtvrtek 31.5. 2018 od 18 hod. v zasedací  
              místnosti Hotel Fortuna. Po ukončení schůze BD bude následovat schůze SV. 
              Informace budou vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých vchodech a dány na web stránky BD.          

 
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 28. května 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
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