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INFO z jednání představenstva dne 2. září  2019 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek,  P.Chocholová, Z.Šedivá  
                    za kontrolní komisi : A.Kříž,  
   za ANESO : K.Kuchařová – ředitelka společnosti 
 
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 2.9.2019  …………………….  245 500 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni  2.9.2019 ……………..………      4.019.- Kč 
 
2 – informace o hospodaření BD k 31.12.2018 
 
Ředitelka K.Kuchařová seznámila přítomné s hospodařením BD za rok 2019. Náklady v roce 2018 byly dosti 
vysoké. Hlavně se jedná o odpisy pohledávek – Hadravová, Belovodjanin – celkem 578 tis. Kč. Po diskuzi o 
ostatních nákladech bylo dohodnuto, že paní Kuchařová dodá nákladové FA za rok 2018. Je nutné také 
projednat FA které měly být uhrazeny SV. Jedná se hlavně o náklady na opravy v prostorách domů, např. 
výměna odpadního litinového potrubí apod. Také náklady na práce s servis Plynové kotelny bude nutné řešit. 
Předseda připraví ve spolupráci s Anesem a fy.SEKOM seznam těchto FA. 
Sleduje se.     
 
3 – informace z jednání SVJ 
 
Předseda informoval o vzniku nové Kontrolní komise výboru SV. Za BD zastupuje předseda PBD Václav 
Strupek. Předsedou této kontrolní komise je Ivan Peřt, další členkou byla zvolena paní Příhodová. Rozhodnutím 
členské schůze SV byl předsedou zvolen pan Lukáš Zeman. Ten v současné době rozhoduje o všech úkolech, 
oprav v domech i práce v prostorách SV. Pan Zeman byl seznámen  rozsahem oprav, které byly dohodnuty na 
jednáních SV a BD Nevanova. Jedná se zejména : 
- nátěr fasád na štítových zdech Nev 1037 a 1042 – v současné době jsou obě fasády nastříkány grafiti 
- pokračování výměny odpadového potrubí v suterénech – litinu nahradit PVC  
- výměna ocelových 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  

 
4 – 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/ jaro 2020 – 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. 
 
 
  5 -  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 bylo nutné provést i výměnu  baterie v kuchyni včetně výměny  
             kuchyňské desky. Byla zahájena výměnu podlahy v předsíni, předpoklad je  laminátová plovoucí  
            podlaha. Bude nutné provést i vyrovnání podkladu – samonivelizační stěrku. Výměnu podlahové krytiny  
            v pokojích si zajistí nájemce ve své režii.  Předpoklad realizace 10/2019. Sleduje se.  
 
        b) nebytové prostory / prodejny – v současné době jsou veškeré prodejny v pronájmu a nejsou zatím  
            žádné nutné úpravy. 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. 
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           Stejný je problém s topnými tělesy, např. v 1037 kancelář SP/BD. Ventily nejdou úplně uzavřít, topná  
           tělesa fungují tak ze dvou třetin.   Sleduje se. 
 
  c) další opravy týkající se rozvodů kanalizace a vody  
            stávající stav je kritický, bude projednáno s SVJ.  
 
       6 - plynová kotelna 

Předseda informoval o stavu kotelny, vše je připraveno k zahájení topné sezony. BD i výbor SV budou 
průběžně informovány o stavu topení a teplé vody.  

 
       7 – 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 31.8.2019  činí dluh  
             51.792.- Kč. Podle zákonů bude nutné nechat schválit vyloučení pana Červenky na členské schůzi BD,  
             která bude ve druhé polovině října 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 a schůze vchodů  BD Nevanova 
                projednat termín Členské schůze s vedením hotelu Fortuna, před členskou schůzí bude schůze  
                vchodů.  Schůze vchodů bude v kanceláří BD v Nevanova 1042 od 18 hod. Prosím členy PBD, aby se  
                připravili na příští jednání PBD návrh termínů, zatím jsem navrhoval následující termíny.  
                - schůze vchodů 1037 – 1039 ……… středa 9.10.2019 
   -  schůze vchodů 1040 – 1042 ……… čtvrtek 10.10.2019 
               Členská schůze BD v hotelu Fortuna …… úterý 22.10.2019 od18,00 hod. 
         Předseda projedná tyto termíny s Anesem a s p.Zemanem – předseda SV.  
  
          
                        
  
                 Příští jednání Představenstva BD se koná v pondělí  1. října  2019  od 18 hod.  
 
 
 
               Za správnost : Václav Strupek                                  Kontrola : Antonín Kříž 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


