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INFO  z jednání představenstva dne 28.ledna  2019 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek,  P.Chocholová, Z.Šedivá  
                    za kontrolní komisi :  A.Kříž, I.Kraus 
 
    přizvaný člen BD : Pavel Erben  
     
     
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 28.01.2019  …………………….316 000 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   28.01.2019 ……………………      5.449 .- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) výměny nefunkčních thermo ventilů – sleduje se, Výměny zajišťuje fy.Matoušek.  Sleduje se 
.  
     b)  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. PBD žádá o zařazení  do plánu  
          oprav v roce 2019. Sleduje se.   
 
     c) oprava ocelových schodů na střechy.  Byl zjištěn stav, který může zapříčinit úraz, schody jsou na  
           několika místech poškozeny tak, že se na ně nedá vstoupit. Realizace bude řešena výborem SVJ  
           v roce 2019. Sleduje se.  
 
      d) Přihlášení a osazení elektroměrů pro nebytové prostory. Celá záležitost bude řešena s ANESEM a PRE.   
          Bude nutné řešit tuto záležitost jak ze strany BD, tak ze strany SVJ, sleduje se.   
 
      e) otázka výměny poškozených skleněných výplní v lodžiích  a u vstupů do prodejen. Návrh realizace na  
           jaře 2019 – nutné zařadit do plánu oprav SVJ. Sleduje se. 
 
      f) firma Hoosta zajišťuje opravu vchodových dveří  Nev 1042  - nefunkční otevírání pomocí čipu. Oprava  
         bude provedena v průběhu února 2019 , sleduje se.  
 
 g) odsouhlasena oprava schodů a dlažby u vstupu Nev 1038. Oprava bude provedena při příznivějších  
           klimatických podmínkách – sleduje se.   
 
 h) oprava poškozené podlahy ve výtahu Nevanova 1041. Nahlášeno servisu Výtahy Kladno , sleduje se. 
 
 i) nutné zajistit co nejrychleji funkčnost větrání v 7.p  Nevanova 1041. Okno nelze otevírat. Sleduje se.  
 
 3 -  opravy a rekonstrukce nájemních bytů a prostor 
  
       a)  byt č. 2, Nevanova 1038 -  nájemce pan Dudy. Uzavřená Smlouva na doplatek  nehrazeného  
           nájemného ze strany nájemce. PBD sleduje úhrady. S nájemcem bude projednána oprava 
           podlahy v předsíni. Sleduje se.  
            
  4 -  kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o jednání s OV  MČ Praha 17, ing. Aleš Rogalewicz  OV Prahy 17 j poslala celý 
případ opět na projednání k Magistrátu hl. m. Prahy.  Sleduje se   

 
  5 – ostatní úkoly a informace 
 
  a)  upomínka nezaplacených nájmů od p.Červenky byt č.3, Nevanova 1041 - předseda BD informoval  
             o zaslání Výstrahy podle č.27 dle Stanov BD .  K termínu 31.12.2018 činí dluh 31.359.- Kč.   
             Celá záležitost byla projednána  na členské schůzi BD konané dne 6.12.2018 a bylo rozhodnuto   
             řešit celou záležitost  právníkem BD. Sleduje se. 
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     d)  dědické řízení po J. Dvořákové byt č.8, Nevanova 1038 
    Předseda informoval o předání Smlouvy na užívání bytu panu F.Dvořákovi po proběhlém dědickém  
                 řízení – družstevní podíl nabyl pozůstalý syn. Nadále byt v pronájmu panu  Štaflovy – partner  
                 zemřelé paní Dvořákové. Dále se nesleduje.   
            e)  uzavření Smlouvy s PRE na osazení elektroměrů  
     Předseda informoval o jednání s PRE, byly uzavřeny nové smlouvy v průběhu ledna  2019  a  
                 následně  osazeny nové elektroměry pro kotelnu a prodejnu v 1039.  Sleduje se.  
        
             g) jednání s p. Erbenem – Nevanova 1039   
     na základě dopisů mezi panem Erbenem a PBD byl pan Erben pozván na jednání schůze PBD  
                 dne 28.ledna 2019 od 19,00 hod.  
                 Pan Erben se dostavil v 19,20 hod a vyčinil představenstvu, že nebyl pozván na  PBD od  
                 začátku jednání. Všichni členové PBD byli překvapeni velice arogantním jednáním pana Erbena,  
                zejména, když se několikráte ptal, zda členové PBD souhlasí s názory předsedy BD. PBD  včetně  
                revizní komise ho požádali o klidné jednání a zároveň ho upozornili, že není důvod, proč by měl být  
                na celém jednání představenstva. Pan Erben opět zvýšeným hlasem řekl, že jednání PBD není  
                vedeno správně, a že zašle na PBD dopis.  Představenstvo po odchodu pana Erbena projednalo   
                jeho neadekvátní chování  a odsouhlasilo, že další jednání bude prováděno pouze písemnou formou.   
              
                    
  
                 Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí 18. února  2019  od 18 hod.  
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


