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INFO z jednání představenstva dne 20. května  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 20.5.2019  …………………….  227,700 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   20.5.2019 ……………..………     1.818 .- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
Předseda nejdříve informoval o dopisu, který dostal každý člen BD před jednáním členské schůze SVJ. 
V dopise byla žádost o názor členů BD na otázky okolo oprav a také informace o možném vyloučení pana 
Červenky z BD. Celkem mě v kanceláři navštívilo cca 12 členů BD.  

Předseda informoval přítomné o členské schůzi SVJ, která se konala v úterý 14.5.2019. Projednávali 
se  upravené stanovy, které zpracovala firma Obyvatelé – Servis s.r.o. ve spolupráci s dosavadním 
výborem Společenství a kontrolní komisí. Hlavními změnami jsou úprava volených orgánů na formát 
předseda a kontrolní komise. Jednatel společnosti obyvatelé.cz pan Martin Halík se ujal vedení schůze a 
jako první  se hlasovalo, zda obyvatelé.cz budou zastávat funkci předsedy výboru. Postupně se 
odsouhlasili  upravené stanovy, které zpracovala firma Obyvatelé – Servis s.r.o. ve spolupráci s 
dosavadním výborem Společenství a kontrolní komisí. Byla odsouhlasena  změna  úpravy volených orgánů 
na formát předseda a kontrolní komise. Předsedou Společenství vlastníků Nevanova 1037-1042, Praha 6 
Řepy byla zvolena společnost Obyvatelé – Servis, předseda SVJ s.r.o. zastoupená panem Lukášem 
Zemanem.  Do kontrolní komise, která bude tříčlenná, byly navrženi tito kandidáti:  
1.) Bytové družstvo Nevanova 1037-1042  
2.) pan Kačmařík  
3.) paní Navrátilová  
4.) pan Peřt  
5.) paní Příhodová  

Kontrolní komise byla zvolena v následujícím složení – BD Nevanova, pan Peřt a paní Příhodová. 
Byly odsouhlaseny plánované opravy a modernizace: 
- nátěr fasád na štítových zdech Nev 1037 a 1042 
- pokračování výměny odpadového potrubí v suterénech  
- výměna schůdků do objektů strojoven výtahů 
- rekonstrukce vchodů do domů 
- dále potom menší opravy a servis vchodových dveří apod.  
- otázka na případné náklady na projekty a stavební povolení pro plynovou kotelnu 
Zápis z členské schůze jsem dosud nedostal.  
Krátká informace o schůzce s Předsedou společenství vlastníků, která se uskutečnila 29.května. 
Předseda je statutárním orgánem SV a jedná za společenství vlastníků. Rozhoduje ve všech věcech 
spojených se správou domu.  
  
3 – drobné opravy k zajištění ze strany SV 
 
     a) 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.   
 
     b)  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. 
 
     c)  oprava poškozené podlahy ve výtahu Nevanova 1041. Nahlášeno servisu Výtahy Kladno , sleduje se. 
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      d) nutné zajistit co nejrychleji funkčnost větrání v 7.p  Nevanova 1041. Okno nelze otevírat. Sleduje se.  
 

      e) oprava zavírání dveří ve vstupech / dveře u poštovních schránek -  zavírací Brana v chodbách v přízemí  

         nefungují. Bude projednáno na SVJ a objednáno. Sleduje se. 
 
 
  4 -  opravy a rekonstrukce nájemních bytů a nebytových prostor 
  
       a)  byt č. 2, Nevanova 1038 -  nájemce pan Dudy. Byla provedena oprava / výměna sprchová baterie    
            + nové rozvody a výměna odpadu. Výměna vany a kompletní práce v koupelně.  Firma Matoušek  
           provedla  i výměnu kuchyňských uzávěrů vč. kontroly funkčnosti a těsnosti  nových rozvodů.  
           Představenstvo odsouhlasilo úhradu FA 18.2019 od fy.Matoušek.  Bude nutné   provést i výměnu  
           dřezové baterie a výměnu pracovní kuchyňské desky.   Předpoklad realizace v průběhu  
           června 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  
 
  5 - kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o informaci  ing.Rogalewicze – vedoucí oddělení stavebního řízení  z Úřadu 
městské části Prahy 17. Na základě odsouhlasení Stavební povolení od právnického odboru hl.m.Prahy 
předpokládáme dokončení tohoto problému do poloviny črvna 2019.  Podle informace pana Vitnera – 
fi.SEKOM, bude jednání o kolaudaci okamžitě po obdržení stavebního povolení od MÚ Prahy 17. 
Sleduje se.  

 
   6 – 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 nebo začátkem července 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. 
 
  c) úklid společných prostor  
     předseda informoval o problémech ve sklepních prostorách v Nev 1039 + 1041 – společné prostory    
                  vypadaly jako skládka.V Nev 1041 byl odvezen materiál vybouraný při rekonstrukci odpad..potrubí.   
                   Byl zajištěn odvoz kontejnerem od firmy Pavel Hříbek, odsouhlasena úhrada  FA 0719 ve výši  
                  4.000.- Kč. Předseda projedná s výborem SVJ , že další úhradu provede SVJ.  Dále se nesleduje.  
 
         d) správa www.BD za období 01-03.2019 
       představenstvo odsouhlasilo úhradu FA 1002019 pro D.Omastu ve výši 4.000.- Kč 
 
    
                        
  
                 Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí  10.června  2019  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 

http://www.bd/
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