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INFO z jednání představenstva dne  1. října  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 1.10..2018  …………………….    498 600.- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   1.10..2018 ……………………          7.690.- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) byly provedeny výměny nefunkčních thermo ventilů.ve vchodech 1039 + 1040, práce zajištěny  
         fy.Matoušek   Prosím o případné ohlášení problémů po zahájení topné sezony.  Sleduje se 
.  
     b)  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. Výměna prasklého litinového potrubí za potrubí z PVC byla provedena.    
          SP Interier zajistí stavební úpravy, včetně sklepní kóje p.Dvořáka. Sleduje se. 
 .  
     c)  Opravy oken a výměna skel v bytě pí.Vorlové Nevanova 1038, 7.p. byt č.15 – jedná se o okna na severní  
          fasádě. Zatékání do pokoje + rosení oken.  Požadavek paní Vorlové se řeší s ohledem na zajištění  
          realizační firmy, dosud nebyla  uzavřena Smlouva s realizační firmou.  Sleduje se 
 
     d)  Na výboru SVJ bylo projednána nutná oprava omítek ve vstupech do domů a následně i čištění omítek  
          s použitím WAP postřiku. Práce budou provedeny do konce října 2018. Sleduje se. 
 
      e) Informace o nabídce firmy Malinovský na odstranění grafiti nátěrů na čelech fasády. Finální vrstva by byla  
          realizována nátěrem Stop-grafiti. Nabídnutá cena je 47.117.- Kč vč.DPH. Bude projednáno, předpoklad   
          realizace pravděpodobně až v roce 2019. 
 
      f)  bude nutné 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.  
 
       g) oprava ocelových schodů ze střechy do technické nástavby/strojovna výtahů. Byl zjištěn stav, který může  
           zapříčinit úraz, schody jsou na několika místech poškozeny tak, že se na ně nedá vstoupit. Bylo   
           projednáno na jednání výboru SVJ, realizace bude řešena v roce 2019. Sleduje se.  
 
       h) projednává se možnost realizace výměny stávajícího potrubí VZT / provedení azbest/ - SVJ oslovilo  
           správce ANESO o získání cenové nabídky na tyto práce. Otázka ekonomické možnosti realizace.  
 
 i)  příprava cenové nabídky na generální rekonstrukci rozvodů vody. Otázka – v jakém rozsahu bude  
           rekonstrukce realizována, co bude zajišťovat výbor SVJ a co bude zajišťovat majitel bytu. Otázka  
           realizace se týká také BD Nevanova.  
 
 j) otázka přepisu odběrných míst pro elektroměry – bude nutné zajistit převedení přímo na nájemce  
          nebytových prostor a ateliérů. Je nutné projednat s panem Wágnerem a zajistit realizaci v návaznosti na  
          PRE. Týká se také odběru pro plynovou kotelnu – zatím umístěn podružný elektroměr.  
 
 3 -  opravy a rekonstrukce nájemních bytů a prostor 
  
     a)    nebytový prostor, prodejna Nevanova 1039 – byly dokončeny všechny  práce s kompletní úpravou  
            prodejny. Odsouhlasena část FA 21 od SP, kde jsou uvedeny stavební práce spojené s položením  
            nového PVC , nátěrem ÚT a dodání umyvadla se skřínkou.     
            Dokončení prací spojených s rekonstrukcí vodoinstalace a odpadů. Nové rozvody pro výměnu WC,  
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           osazení nového sprchového koutu a sprchového setu. Práce zajistila fy. Matoušek, odsouhlasena úhrada 
           FA 542018.     
           Prodejna byla předána k pronájmu firmě STAVBOMARS s.r.o. IČO 27881393. Zástupce firmy    
            je pan Gasyuk Petro. Bude nutné zajistit převod elektroměru na tuto firmu. Předseda zajistí s ANESEM  
            nájemní smlouvu s platností od 1.10.2018.  
               
      b)  kompletní oprava koupelny v bytě 2, Nevanova 1038 -  nájemce pan Dudy. S ohledem na stav a stáří  
            rozvodů vody musela být provedena i úprava na WC.  Odsouhlasen rozsah prací a úhrada FA 602018  
            od fy. Matoušek.   Další práce budou projednány na příštím jednání  PBD. Nájemce požaduje úpravu  
            podlahy v chodbě bytu. Sleduje se.  
                    
  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. Postup 
OV Prahy 17 je nepochopitelný. Pokud MČ Prahy 17 pošle celý případ opět na projednání k Magistrátu 
hl. m. Prahy, 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 nutné řešit i ve 
spolupráci s SVJ.  Sleduje se   

 
  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, ale k 31.8.2018 je opět výše dluhu 19.595.- Kč. Také i nadále jsou problémy s větráním bytu,  
              šíření zápachu apod. Bude nutné na další členské schůzi projednat možné odkoupení členského  
              podílu a podíl  poté nabídnout k prodeji. Sleduje se.  
 
          b)  ukončení nájmu prodejny Nevanova 1037 
         paní Cákolli zůstává dlužná nájem za červenec 2018 ve výši 4.501.- Kč. Prostor prodejny byl nabídnut  
               k pronájmu formou vývěsky ve výloze. Projednány žádosti od : 
               - FALKO security s.r.o. – jednatel p.Zikuška – žádost o využití pro kancelářský prostor 
   - Irena Schweizerová – žádost o využití pro kancelářský prostor 
   - Michal Grossman – provoz občerstvení a prodej sudového vína 
   Představenstvo odsouhlasilo pronájem pro společnost FALKO. Předseda projedná s ANESEM  
               nájemní Smlouvu a předání prostoru. 
 
     c)  výměna hlavních vodoměrů 
  předseda informoval o výměně hlavního vodoměrů  Nevanova 1038, který byl realizován  Pražskými  
               vodárnami. Termín výměny byl realizován dnes v odpoledních hodinách.  
 
           d)  dědické řízení po J. Dvořákové byt č.8, Nevanova 1038 
    Předseda informoval o proběhlém dědickém řízení – družstevní podíl nabyl pozůstalý syn František  
                Dvořák, který sídlí ve Velimi, K sídlišti 523. Dle jeho informace bude i nadále byt v pronájmu panu 
    Štaflovy – partner zemřelé paní Dvořákové. 
  
           
     
           Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 1. října  2018  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
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