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INFO z jednání představenstva dne  20. srpna  2018 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek,  P.Chocholová, Z.Šedivá – nemoc, zápis projednán     
                                                      po telefonu 
    Za kontrolní komisi :  A.Kříž, I.Kraus 
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 20.8.2018  …………………….   698 700.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   20.8.2018 ……………………         4.405.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) Oprava části střechy 1037 + 1038 –  práce v rozsahu smlouvy byly dokončeny k 9.7.2018  a převzaty bez  
          viditelných závad.. Firma Chmelař předloží FA na SVJ.    
     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 , co nejrychleji v Nevanova 1038 v návaznosti na průsaky z bytu č.2– je  
          schváleno na schůzi výboru SVJ.  Sleduje se.  
     d) havarijní stav nouzového osvětlení v Nevanova 1037 + 1042. Proběhla realizace ve vchodech 1037 + 42, 
          dle nabídky. Došlo k navýšení výměny osvětlovacích těles o 7 ks. Práce byly dokončeny. Firma Wagner  
          předloží FA pro SVJ.  
      e)  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. Bylo řešeno za přítomnosti zástupce výboru SVJ.                      
          Paní Ticháčková odmítala nařčení z nevhodného jednání Sleduje se. 
      f)  Opravy oken a případná výměna skel v bytě pí.Vorlové Nevanova 1038, 7.p. byt č.15. Požadavek paní  
          Vorlové je provést výměnu oken i opravu zatékání do oken / severní fasády. Odmítá se ale finančně   
          podílet na výměně skel. Sleduje se  
 
 3 -  opravy a rekonstrukce nájemních bytů a prostor 
  
     a)    nebytový prostor, prodejna Nevanova 1039 – probíhají práce s kompletní úpravou prodejny.  
            Kompletní úprava rozvodů vody a odpadu  pro osazení samostatného umyvadla, WC  přímo v prodejně. 
      Realizace sprchového koutu. Vybourání podlahy a samonivelizace, položení dlažby. Obložení stěn  
            interiérovými panely, provedení podhledu. Osazení 2 ks dveří včetně obložkových zárubní.  
            Odsouhlaseny práce ve FA 018 od SP Interier ve výši 48.578.- Kč  vč.DPH. . Kč. Dále faktura č.22/2018  
            od  Václav Rezek ve výši 3.040.- Kč za drobné stavební práce.  
            Pronájem prostoru s využitím jako kancelář je projednán se stavební firmou Petr Dafjuk.      
 
       b – kompletní oprava koupelny v bytě 2, Nevanova 1038 v nájmu pan Dudy. Problém s odpady z WC a  
             koupelny. Nutná výměna vany, oprava obkladů, položení nové dlažby. Práce budou zahájeny první  
             týden v září.  
              
  4 -  kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o jednání s OV  MČ Praha 17, ing. Aleš Rogalewicz. Dle poslední informace  
podala proti navrženému stavebnímu povolení námitku paní Šárka Sádková z Nevanova 1039. Zatím 
nemám kopii jejich námitek. Pokud ale  máte rádi noviny Blesk, máte nesmyslnou informaci ohledně 
šetření nákladů na teplo a teplou vodu. Přiznám se, že postupu OV Prahy 17 nerozumím a nezbývá nám 
tedy nic jiného, než dát celou záležitost k soudu. Tato varianta byla odsouhlasena poslední členskou 
schůzí BD Nevanova 1037 – 1042. Tuto záležitost bude projednávat Představenstvo BD na jednání 
10.9.2018 a zároveň bude projednána na jednání Výboru SVJ.  Sleduje se   
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     5 – 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)  ukončení nájmu prodejny Nevanova 1037 
        S ohledem na osobní problémy nájemce prodejny 1037 paní Cákolli jsme vedli jednání o možnostech  
              vyrovnání dluhů za nájemné prodejny.  Bohužel paní Cákolli se dostala do situace, která není z naší  
              strany řešitelná. Z tohoto důvodu došlo pouze k úhradě dlužného nájemného za 06.2018 a k dohodě o  
              ukončení nájemní Smlouvy. Paní Cákolli zůstává dlužná za červenec 2018 tj.4.501,. Kč, které přislíbila   
              uhradit do 30.8.2018. Prostor prodejny je v současné době nabízen zájemcům k pronájmu.  
        Sleduje se. 
 
   c)  projednání na jednání výboru SVJ  
  Velice nutné bude zahájit jednání s Výtahy Kladno, firmy, která zajišťuje servis pro naše výtahy.  
              V poslední době byla servisní firma několikráte vyzvána k problémům zavírání a otevírání výtahových  
              dveří. Již dříve jsme se s touto problematikou zabývali, ale není to  jednoduché řešení z hlediska  
              ekonomických nákladů. Sleduje se.  
 
  
           
    
  
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 10. září  2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


