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Zápis z jednání představenstva dne  25. června  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 25.6.2018  …………………….   883 700.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   25.6.2018 ……………………         6.745.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) Oprava části střechy 1037 + 1038 –  Chmelař předložil  Smlouvu o dílo, která byla odsouhlasena na  
         jednání SVJ a práce byly zahájeny 18.6.2018.  Termín dokončení opravy je do 30.6.2018.   
     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 suterénu Nevanova 1042, přízemí byt p.Lněnička.      
          Budou následovat další opravy – je schváleno na schůzi výboru SVJ.  Sleduje se.  
      d) dokončena rekonstrukce budek na plyn, Realizaci zajistila firma Malinovský, přejímka rekonstrukce byla 
          30.5.2018. Dále se nesleduje.    
      e) havarijní stav nouzového osvětlení v Nevanova 1037 + 1042. Proběhla realizace ve vchodech 1037 + 42, 
          dle nabídky. Podle současného stavu dojde k navýšení o 7 ks v ostatních vchodech.  Sleduje se. 
      f)  informace o dopise od D:Omasty  a D.Foottit – Nevanova 1042 6.p. ve věci stížnosti na členku SVJ paní  
          Ticháčkovou – Nevanova 1042 5.patro. Paní Ticháčková se chová velice hrubě včetně hrubých urážek a  
          sprostých slov.  Bude řešeno za přítomnosti zástupce výboru SVJ. Sleduje se. 
 
 3 - drobné opravy a rekonstrukce nájemních prostor 
  
     a)    nebytové prostory v suterénu – případné stavební úpravy  
             Havarijní oprava odpadního prasklého litinového  potrubí v suterénu 1039 včetně úpravy potrubí  
             v koupelně a WC v Atelieru 1039. Demontáž a montáž odpadního potrubí, napuštění vody a kontrola  
             funkčnosti. Odsouhlasena úhrada FA 352018 pro firmu Matoušek ve výši 12.200.- Kč.   

   
     b)    nebytový prostor – sušárna 1039  
       prostor bude vyklizen a předán Zuzaně Šedivé, která má o prostor zájem s využitím jako skladiště. 
      
     c)   stavební úpravy v nebytových prostorách a nájemních bytech BD 
              
       1 – prodejna Nevanova 1039 – byly zahájeny práce demontáží starých regálů a úpravy stoupaček pro  
                   realizaci rozvodů vody a odpadu  pro osazení samostatného umyvadla, WC  přímo v prodejně. 
                   Odsouhlaseny práce ve FA 014 od SP Interier ve výši 24.559.- Kč – demontáž vč.odvozu odpadu,  
                   strhání PVC, dále úpravy PVC i ve vchodech 1037+1040+1041. Dále odsouhlasena    
                   úhrada FA 15 od SP ve výši 39.899,. Kč. Stavební úprava stěn, SDK konstrukce pro obklady,  
                   obložení stěn panely Forestia. Bohužel, bude nutné i úprava podlahy samonivelizací s ohledem na  
                   nerovný a špatný podklad. Dále bylo nutné zajistit opravu elektroinstalace vč.úpravy kabeláže a    
                   demontáže rozvodnice. Schválena FA 882018 pro firmu Michal Wágner ve výši 10.120.- Kč  
                   Dále byly provedeny práce související instalací odběrného místa pro prodejnu včetně hl.jističe     
                   a kabeláž. PBD souhlasí s úhradou FA 892018 od pana Wagnera ve výši 4.997.- Kč.  
                   Havarijní oprava rozvodů vody a odpadu včetně části nových rozvodů pro WC a sprch.kout.    
                   Mechanické čištění za pomoci řetízkovou frézou. Projednána a odsouhlaseno proplacení FA  
                  362018 pro firmu Matoušek ve výši 10.100.- Kč. Sleduje se.     
 
             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.  
              
             
 



Bytové družstvo Nevanova 1037 – 1042 
Nevanova 1042 

163 00  Praha 6 - Řepy 

stránek 3- strana 2 

     3 – 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. 
 
       d) kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o dalším jednání s OV  MČ Praha 17 – novým pracovníkem  OV Praha 17 v této 
věci je Ing. Aleš Rogalewicz. Dle poslední informace  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. Dodavatelem byla  
zpracována nová Rozptylová studie, která prokazuje, že vliv provozu kotelny je velmi malý až 
zanedbatelný. Pokud by měl kdokoliv zájem o tento materiál – vyústění spalinové cesty, je možné ho 
zapůjčit. Předseda dále informoval o jednání právníka BD Mgr.Strupka ve věci kolaudace kotelny a 
možné žaloby na paní Sádkovou. Odsouhlasena FA 18-030 ve výši 3.630.- Kč. Sleduje se   

 
  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 nereaguje na žádné písemné pozvánky k projednání problémů souvisejících s jeho  
             chováním a stálé problémy s dluhy vůči BD.   Sleduje se.  
 
.        b) informace – schůze vchodů a Členské schůze.   
        Předseda informoval o průběhu jednání Členské schůze, která se konala 31.května 2018 v zasedací  
              místnosti hotelu Fortuna. Největší diskuze byla vedena ve věci jednání paní Sádkové, která jako jediný  
              spolumajitel má stálé připomínky k provozu plynové kotelny. Dosud není schváleno ani stavební  
              povolení.  Hlavní částí bylo i odsouhlasení výsledku hospodaření za rok 2017, Diskuze se potom  
              zabývala možným prodejem bytů , které jsou v současné době v pronájmu a také nebytovými prostory. 
        Těmito požadavky se bude zabírat Představenstvo na dalším jednáním konce srpna 2018.   
         
         c)  informace – dluhy SVJ a BD 
              projednáno s výborem SVJ + Aneso, BD uhradí dluh paní Loukotové – tento dluh bude vyrovnán    
              z peněz složených panem Staňkem za pronájem bytu v Nev 1039– výpis z CSOB č.41 z 25.10.2013 
 
  d)  kontrola a správa internet domény BD 
              předseda informoval o problémech s údržbou domény BD a stavu PC. Údržbu domény , update jádra  
              www BD a správu www zajistil pan Omasta. Dle jeho informace bude nutné počítat s novým PC i  
              softwarem. Představenstvo schválilo úhradu FA 1002018 ve výši 4.000.- Kč a dále FA 1012018 ve výši  
              2500.- Kč za správu internetových stránek.   
 
  
           
    
 
              
       
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 20. srpna 2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                         Kontrola : Antonín Kříž 
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