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INFO z jednání představenstva dne 23. dubna  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 23.4.2019  …………………….  254 900 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   23.4.2019 ……………..………     5.817 .- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
 
     a)  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) 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.   
 
      g) oprava poškozené podlahy ve výtahu Nevanova 1041. Nahlášeno servisu Výtahy Kladno , sleduje se. 
 
      h) nutné zajistit co nejrychleji funkčnost větrání v 7.p  Nevanova 1041. Okno nelze otevírat. Sleduje se.  
 
      i) oprava zavírání dveří ve vstupech / dveře u poštovních schránek -  zavírací Brana v chodbách v přízemí  
         nefungují. Bude projednáno na SVJ a objednáno. Sleduje se. 
 
      Členská schůze  SVJ bude v úterý 14.5.2019. Hlavními body bude schválení/ neschválení profesionálního  
      Předsedy výboru SVJ.   Dále bude schválená kontrolní komise výboru SVJ. I nadále bude součástí této  
      Komise i BD / v současné době má cca 43% procent. Proběhla diskuze o zástupci BD na jednáních  
      kontrolní komise výboru SVJ.  Bude řešeno po usnesení schůze SVJ.  
 
 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 provedena výměna vanové baterie – baterie byla nefunkční. Firma Matoušek  
           provede i výměnu kuchyňské baterie a pokud bude nutné, bude provedena i výměna pracovní desky   
           v kuchyni.   Předpoklad realizace v průběhu května 2019. Sleduje se.  
 
        b) nebytové prostory / prodejny – v současné době jsou veškeré prodejny v pronájmu a nejsou zatím  
            žádné připomínky z  řad členů SVJ a BD. Po provedení elektromontážních prací v prodejně 1037 je  
            otázkou, jestli by nebylo  dobré provést posouzení stavu rozvodů i u ostatních nebytových prostorů.  
            Předseda projedná rozsah prací a finanční náklady s firmou Wagner. Odsouhlasena úhrada FA 912019  
            pro  firmu Wagner za elektromontážní práce v prodejně Nev 1037 ve výši 8.297.- Kč. Sleduje se  
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          c) práce bytové prostory – firma Hoosta zajistila následující práce dle rozpisu 
              - oprava žaluzií + částečná výměna v kanceláři BD 1037 – PBD souhlasí s úhradou FA 219016  
                ve výši 3.163.- Kč 
  - výměna izolačních dvojskel v bytě Nevanova 1038 pan Šedivý – odsouhlasena úhrada FA 219013   
           
 
     d) stavební úpravy šachet Nev 1037 pro rozvody vody a odkouření 
    - úprava šachty s napojením na kuchyň, byt č.14 včetně výměny starého ocel.potrubí za PVC 
    - úprava šachet pro WC a kuchyň v bytě č.10, výměny potrubí a stavební úpravy  
                Projednána a odsouhlasena úhrada FA č72019 pro firmu Tomáš Jarolímek  
 
     e) elektromontážní práce kotelna Nevanova 1041 
    instalace el. obvodů do kotelny  v návaznosti na samostatné el. Hodiny. Odsouhlasena úhrada 
                FA 922019 od fy.Wagner ve výši  5.601.- Kč. Předseda projedná úhradu této FA od SVJ.  
  
  4 - kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o Zprávě o kontrole plynového zařízení – plynová kotelna v Nevanova 1040/10, 
kterou provedl revizní technik Viktor Nekola. Datum provedení kontroly 25.3.2019.  Celkové zhodnocení 
– zařízení plynové kotelny je provozuschopné. Zároveň jsme obdrželi Zprávu o odborné prohlídce 
kotelny s hodnocením, kontrolované zařízení plynové kotelny  je schopné bezpečného a plynulého 
provozu.  
Dle informace ing.Rogalewicze – vedoucí oddělení stavebního řízení  z Úřadu městské části Prahy 17, 
bylo vydáno Stavební povolení a bylo zamítnuté odvolání paní Sádkové. Písemnou formu dostaneme 
koncem dubna. Podle informace pana Vitnera – fi.SEKOM, bude zažádáno o kolaudaci okamžitě po 
obdržení stavebního povolení od MÚ Prahy 17. 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 31.3.2019 činí dluh 39.741.- Kč. 
             Informace byla předána právníkovi. Podle zákonů bude nutné nechat schválit vyloučení pana Červenky   
             na členské schůzi BD, která bude ve druhé polovině června 2019. 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 pondělí  20.května  2019  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
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