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INFO z jednání představenstva dne  28. května  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek,  P.Chocholová, Z.Šedivá  
    Za kontrolní komisi :  A.Kříž,  
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 28 5.2018  …………………….   1.169 500.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   28.5.2018 ……………………            5.154.- 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  
         návrh Smlouvy o dílo. Termín zahájení realizace od 18.6.2018.  
     b) V plánu pro rok 2018 jsou opravy regulace topení – budou provedeny výměny nefunkčních thermo ventilů.      
         Sleduje se 
     c)  oprava havarijního stavu odpadového potrubí v suterénních prostorách, jsou zařazeny do plánu oprav  
          v roce 2018. Sleduje se.  
      d) dokončena rekonstrukce budek na plyn, Realizaci zajistile firma Malinovský.  
      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. Bylo nutné   
 zajistit havarijní opravu vodoinstalace a odpadu z Atelieru a prodejně v Nevanova 1042.  Čištění odpadu  
 mechanicky a tlakovou vodou. Demontáž a montáž uzávěru na SV a dopojení odpadu do sklepa. 
Práci zajistila firma Matoušek, odsouhlaseno proplacení FA 342018 ve výši 7.150.- Kč.  
POZOR – předpokládají  se další problémy s litinovými odpady v suterénních prostorách.    
   

      b)   stavební úpravy v nebytových prostorách a nájemních bytech BD 
              
       1 – prodejna Nevanova 1037 – dokončeny vícepráce v prodejně Cukrárna - provedena úprava  
                   rozvodů vody a odpadu  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 – prodejna 1039 nutné stavební úpravy 
       Stávající nájemce TuLapTran vypověděl smlouvu a a bude  končit k 31.5.2018. Prostory budou  
                   stavebně upraveny – nutná výměna dlažby, úprava stěn, provedení podhledu s protihlukovou   
                   úpravou /podhled + EPS/,realizace WC.apod. Dále bude nutné zajistit opravu dlažby a schodů do  
                   prodejny, výměna prasklé skleněné výplně zábradlí. Sleduje se.   
             4 – havarijní oprava rozvodů SV a TUV v prodejně 1040 
      Nutná oprava po výměně vodoměrů Techem, oprava rozvodů , výměna odpadu na WC včetně  
                  dopojení  SV a TUV. Odsouhlasena úhrada FA 292018 pro firmu Matoušek ve výši 3.850.- Kč. 
             5 – stavební úpravy v Atelierech 1037 + 1040 
      A1037 – oprava rozvodů vody + odpadu, prasklé potrubí, osazení nové sprch.vaničky, silikon 
      A1040 – úprava SDK konstrukce vč.nové příčky , úprava stropní části + malby. 
      Odsouhlasena úhrada FA 013 pro SP Interier ve výši 30.378.- Kč.  
 
       c) kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o dalším jednání s OV  MČ Praha 17 a na základě urgence bylo vydáno 
k 21.5.2018 Oznámení o pokračování stavebního řízení ve věci zřízení nové plynové kotelny 
v Nevanova 1037-1042.  V tomto dokumentu je i stavební úprava nového komínu pro odkouření kotelny. 
Tento komín musí být upraven tak, aby výška nad střechou byla 2m. Dotčené orgány včetně členů SV 
mohou uplatnit případné připomínky do 10ti dnů od doručení tohoto dokumentu. Teprve po projednání 
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případných připomínek bude vydáno nové Stavební povolení. Tyto informace budou projednány i na 
schůzích vchodů a následně i  na členské schůzi BD a SV.   

 
 
  4 – ostatní úkoly a informace 
 
   a)  upomínka nezaplacených nájmů od p.Červenky byt č.3, Nevanova 1041 
              Předseda informoval o stálém problému s úhradou nájemného od pana Červenky, který uhradil část  
              dluhu. Bohužel i nadále jsou problémy s větráním bytu, šíření zápachu apod. 
              Pan Červenka byl vyzván k projednání problémů na schůzi Představenstva.   Sleduje se.  
 
.         b) informace – schůze vchodů před jednáním Členské schůze.   
        Předseda informoval o průběhu jednání na schůzích vchodů, které se konaly 22.a 24.května. Hlavní  
              náplní diskuze byli informace ohledně plynové kotelny, výsledky hospodaření za rok 2017, nutné  
              opravy a rekonstrukce pro rok 2018. Předseda informoval i o problémech s vyúčtováním služeb ze  
              strany ANESO, kde byly chyby a opravené vyúčtování bude předáno teprve začátkem června.  
  Také byla diskuze ohledně odpisu dluhů za paní Hadravovou a pana Belovodjanina. Dluh paní   
               Loukotové byl uhrazen Bytovému družstvu panem Staňkem (1039).  
              Bohužel účast byla malá a dokonce za vchod 1039 nebyl přítomen ani jeden člen.  
 
  
           
    
    

 
 

       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 25. června 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


