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INFO z jednání představenstva dne 25. března  2019 
 
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 25.3.2019  …………………….  269 800 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   25.3.2019 ……………..………     3.118 .- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a) výměny nefunkčních thermo ventilů  ÚT – sleduje se, výměny zajišťuje fy.Matoušek. Je nutné zajistit po  
          dokončení vytápění.  Provedeny opravy - havarijní stav – v bytech Strmiska  Nev 1040 a dále u Polomika  
          Nev 1041, 3.p.  
          V průběhu dubna a května 2019  bude provedena i výměna starých litinových svodů v suterénech.    
          Nefunkční jsou hlavně čistící otvory- sleduje se 
.  
     b)  Oprava čelních fasád - odstranění grafiti nátěrů. Projednává se na jednání SVJ. 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)  Provedena oprava vchodových dveří  Nev 1042, výměna elektro ovládání + nový  zámek. Dále se  
          nesleduje.  
 
 g) odsouhlasena oprava schodů a dlažby u vstupu Nev 1038. Oprava bude provedena při příznivějších  
           klimatických podmínkách. Dle názorů PBD by bylo lepší provést kompletní rekonstrukce ve všech  
           vchodech – 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 nebytových 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. Byla prohlédnuta koupelna – problém s funkčností vodovodní baterie – neteče teplá  
           voda. Předáno k realizaci panu Matouškovi.  Předpoklad realizace v průběhu dubna 2019. Sleduje se.  
 
        b) kontrola plynových rozvodů v barácích a v bytech 
      zajistila fy. Siřínek – byly předány kontrolní protokoly na rozvody ve vchodech a přívod plynu do bytů.  
            Dále se nesleduje. 
 
  c) kontrola hasičských přístrojů 
      zajistila fy. Simandl – předán kontrolní  protokol  bez závad.  Dále se nesleduje 
 
  d) oprava zavírání dveří ve vstupech u poštovních schránek 
       zavírací Brana v chodbách v přízemí nefungují. Bude projednáno na SVJ a objednáno. Sleduje se.    
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  4 - kolaudace plynové kotelny 
Předseda informoval o doručení informace od  Odboru výstavby Hlavního m.Prahy – JUDr.Lochman.  
V dopise z 4.2.2018 oznamuje, že v řízení byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí – zřízení 
plynové kotelny v Nevanova 1037 – 1042. K tomuto materiálu je možné se vyjádřit do 10 dnů ode dne 
doručení písemnosti. Největší problém je, že v rozdělovníku tohoto dopisu není uvedeno BD Nevanova. 
Sdělil jsem tento problém  JUDr.Lochmanovi, který se omluvil a poslal upravený dopis přes datové 
schránky BD. Rozhodnutí bude předáno od  SO města Prahy. Předseda jednals p.Vitnerem fy.SEKOM 
ohledně  nového požadavku na dokumenty nutné ke kolaudaci. Bude řešeno po obdržení definitivního 
uzavření tohoto problému. Předpoklad je duben – květen 2019.  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. 
 
  b)  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. Bude nutné provést i ostatní  
                 převody elektroměrů pro nájemce nebytových prostor.  Sleduje se.  
 
    
        
                       
  
                 Příští jednání Představenstva BD se koná v úterý 23.dubna  2019  od 18 hod.  
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


