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INFO z jednání představenstva dne 29. července  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 29.7.2019  …………………….  148 700 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni   29.7.2019 ……………..………     7.486 .- Kč 
 
2 – informace z jednání SVJ 
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 – stavební úpravy / dlažby, schody/ vchody do domů 
- dále potom menší opravy a servis vchodových dveří apod.  
- otázka hrazení případných nákladů na projekty a stavební povolení pro plynovou kotelnu, v současné době se    
  řeší rozsah nákladů, bude řešeno po kolaudaci – sleduje se  

 
3 – drobné opravy k zajištění ze strany SV / Obyvatelé-servis s.r.o. 
 
     a)  otázka výměny poškozených skleněných výplní v lodžiích u vstupů do prodejen. Návrh realizace na  
           podzim  2019 – nutné zařadit do plánu oprav SVJ. Sleduje se. 
     b)  oprava poškozené podlahy ve výtahu Nevanova 1041. Nahlášeno servisu Výtahy Kladno , sleduje se. 
     c) nutné zajistit co nejrychleji funkčnost větrání v 7.p  Nevanova 1041. Okno nelze otevírat. Sleduje se.  
     d) 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.  Dále bude nutné provést i výměnu dřezové baterie a výměnu  
             kuchyňské desky. Dále bude nutné provést výměnu podlahy v předsíni – předpoklad laminátová  
             plovoucí podlaha. Výměnu podlahové krytiny v pokojích si zajistí nájemce ve své režii.  Předpoklad  
             realizace v průběhu  07-09/ 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. Sleduje se 
 
  c) další opravy týkající se rozvodů kanalizace a vody  
            V průběhu 07 + 08 2019 se budou  realizovat následující práce : 
  - provedeny úpravy části stoupačky vody vč. umyvadlové baterie v Atelieru 1037/16, odsouhlasena  
                 úhrada FA 24/2019 pro firmu Matoušek  
              - oprava a úprava rozvodů SV a TUV v odpadní stoupačce v bytě č.10, 4 patro – včetně demontáže a  
                montáže vodoměrů – odsouhlasena úhrada FA 252019 od  fy.Matoušek  
  - výměnu rozvodů a ventilů ve stoupačce v bytě č.10 Nev 1037 
  - demontáž a montáž rozvodů vody a dopojení SUV, montáž uzávěrů SV a TUV v bytě č.13              
                 Nevanova 1039/12. 
        - kompletní výměna odpadového potrubí a rozvodů vody v suterénech 1041 + 1042. Je nutné nejdříve  
                projednat i vstupy do sklepů – kde je část odpadů a přívodů vody.  
       - oprava odpadní stoupačky v bytě č.13, Nevanova 1039 p.Kratochvíl. Dopojení SV a TUV, montáž  
                uzávěrů na SV/TUV. Zkouška funkčnosti. Odsouhlasena úhrada FA 262019 od fy. Matoušek  Část  
                rozvodů pro koupelnu si uhradil majitel bytu.  
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      5 - kolaudace plynové kotelny 

Předseda informoval o rozhodnutí  ing.Rogalewicze –  Úřadu městské části Prahy 17, Odbor výstavby. 
Bal vydán  Kolaudační souhlas s užíváním stavby Plynové kotelny v objektu domu Nevanova 1037-1042  
Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27.6.2019. Na základě odsouhlasení  Stavebního  
úřadu je vydán i souhlas se správním rozhodnutím, proti kterému se nelze již odvolat.  

  
      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 .  V současné době k termínu 31.7.2019  činí dluh  
             48.998.- Kč. Podle zákonů bude nutné nechat schválit vyloučení pana Červenky na členské schůzi BD,  
             která bude ve druhé polovině září 2019. Bude nutné projednat tuto záležitost i na schůzích vchodů.   
             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)  příprava Členské schůze BD Nevanova 
                Bude nutné na příštím jednání PBD projednat termín Členské schůze a také hlavně zajistit personální  
                otázku Výboru BD a kontrolní komise. Prosím členy PBD, aby se připravili na příští jednání PBD, kde  
                tento problém budeme řešit.  
          
                        
  
                 Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí  2. září  2019  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


