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Zápis z jednání představenstva BD Nevanova  dne 10. února  2020 
 
Přítomni :   za představenstvo : V.Strupek,,P.Harvánek, D.Foottit 
                    za kontrolní komisy :  P.Chocholová,  
    omluveni : P.Lněnička , Z.Šedivá  - nemoc 
     
 
1 - Kontrola finančních prostředků : 
 
Na účtu ČSOB - stav ke dni 10.2..2020  …………………….  263 870 .- Kč   
Pokladna BD – stav ke dni  10.2..2020 ……………..………       5.755.- Kč 
 
2 – informace od právníka BD, materiály pro podání na Obchod.soud 
Předseda ve spolupráci s právníkem dává dohromady materiály pro podání změn v PBD na obchodní soud. 
Jedná se hlavně o nově zvolené členy Představenstva a kontrolní komise. Sleduje se 
 
3 – informace právníka BD ve věci žaloby na Z.Červenku Nev 1041  
Mgr. David Strupek  předal Představenstvu dopis na pana Červinku – Výstraha podle č.27 stanov družstva. 
Dopis vyzývá pana Cervenku , aby do 30 dnů od doručení dopisu napravil závadný stav, tj. uhradit  svůj  
dluh v plné výši 62.968.- Kč. V případě, že nedojde k nápravě v uvedené lhůtě, PBD navrhne členské schůzi 
vyloučení  pana Zdeňka Červenky z bytového družstva, případně formou hlasování per-rollam.   
 
4 – informace z jednání SVJ 
Předseda informoval o jednáních s předsedou SVJ panem Zemanem, který bude mimo republiku do 3.3.2020 
Jedná se zejména o následující body a hlavně rozsah prací navržených ze strany BD.  
1 – již od projednání v říjnu 2019 je nutné zajistit ze strany projednání uhrazených  FA od BD. Jedná se 
zejména o náklady na servis a opravy Plynové kotelny – první část byla předána panu Zemanovi 6.2.2020. 
Projednány a předány FA hrazené za rok  2018 ze strany BD – jedná se cca o 170 tis. Kč . Sleduje se 
2 – otázka odpisu pohledávek za neplatící nájemníky  
3 – projednat a odsouhlasit rozsah oprav pro rok 2020 – rozsah úprav je v Zápise jednání PBD ze dne 
1.10.2019. Dle názoru PBD bude nutné upřesnit rozsah a náklady na navržené opravy a práce 
4 – otázka řešení problémů s odloženými věcmi v prostorách sklepů. Např. v 1038 – staré konstrukce sedaček. 
V 1041 staré matrace apod. Představenstvo objedná odvoz, rozdělení nákladů bude řešeno s panem Zemanem 
– předseda SVJ. Sleduje se.  
 
  
Příští jednání Představenstva BD a Kontrolní komise se koná v pondělí  16.března 2020  od 18 hod.  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

       
               
 
 
  
 
   
          
  
 


