
Zpráva o činnosti představenstva za období od 14.11.2012  do  30.5.2013 
 
Vážené dámy a pánové, vážení hosté, 
 
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Představenstva  BD za období od  
poslední členské schůze do dnešního dne.  
Na začátku  Vás seznámím l s plněním úkolů, které byly specifikovány v usnesení z minulé 
členské schůze. 
 
1 -  uhradit bance nejpozději do 31.1.2013 zbývající část úvěru ve výši cca 1 380 000,-Kč 
Již při zahájení jednání s ČSOB jsme se dostali do problémů s ohledem na výměnu 
pracovníka, který byl naším partnerem pro jednání. Nakonec jsme se dohodli o předčasném 
splacení úvěru a s místopředsedou panem Křížem jsme 7.2. podepsali změnu úvěrové 
smlouvy. Zbylá část úvěru tj. 1,2 mil Kč byla uhrazena 8.2.2013. Na základě úhrady 
požádala ČSOB o vymazání a zánik  zástavního práva na domy BD.  Pro materiál prohlášení 
vlastníka, který je nutné předložit katastrálnímu úřadu jsme uskutečnili prohlídky bytů ve 
dnech 23. a 24.ledna. Prohlídka probíhala vždy za účasti zástupce vchodu, zástupce 
fy.Aneso a zástupce fy.Čermák, který zjišťoval stav stávajícího plastového potrubí vč.ventilů.  
Bohužel stav přichycení rozvodů i stav uzavíracích ventilů je mírně řečeno velice špatný. 
Některé ventily jsme museli následně vyměnit, protože nešly uzavřít a propouštěly vodu. 
Tyto opravy budeme průběžně řešit podle potřeby. Zatím se na nejhorších místech provedlo 
alespoň přichycení prohnutého vedení vody. 
Prohlášení vlastníka bylo předáno na Katastrální úřad 25.3.2013 a následně k termínu 
26.4.2013 byl vklad práva povolen a zapsán do katastru. Zároveň bylo povoleno vkládání 
práv na vymezené bytové jednotky do katastru nemovitostí. Originál  Prohlášení vlastníka je 
uložen u  PBD. Pokud má někdo zájem, máme zde tři kopie, které si můžete prohlédnout. 
 
2 - projednat znovu s pí Muroňovou /1039/ možnost zvýšení nabídnuté ceny za členský 
podíl. Osobně jsem projednal věc s paní Muroňovou za přítomnosti jejího otce a paní 
Muroňová v současné době není schopna toto řešit.   

 
3 - zapracovat do finančního plánu na rok 2013 zateplení římsy na lodžiemi v 7.p. Víme, že 
tato oprava je nutná, ale bohužel zatím jsme ji s ohledem na vysoké náklady rekonstrukce 
elektro a dále na problémy spojené s vyhořením nemohly řešit. S tím souvisejí i vícenáklady, 
které budou pochopitelně řešeny i s Českou pojišťovnou. V případě, že dnešní jednání 
členské schůze odsouhlasí prodej členských podílů na dva rekonstruované  Ateliéry, 
vypracujeme nový finanční plán a zajistíme ve smyslu úkolu z předchozí členské schůze 
řešení této opravy co nejrychleji.   
 
Aby nebylo nic jednoduché, informoval  jsem PBD o podání vysvětlení na Policii ČR 
k oznámení paní Sádkové ve věci omezování osobní svobody vůči dceři paní Sádkové. 
Jednalo se o nařčení mé osoby , která měla vniknout do bytu paní Sádkové s použitím 
nátlaku na vchodové dveře. Při tomto incidentu byly přítomni paní Majerová za firmu  Aneso 
a pan Čermák. Vyjádření vyšetřovatelky bylo jednoznačné, jednalo se o nesmyslné nařčení a 
celá věc byla odložena.  
Pochopitelně nejde o první oznámení vůči mé osobě, v minulosti jsem musel čelit obvinění 
paní Sádkové ve věci zneužití pravomoci. Také tady policie neshledala žádné provinění.  
Bohužel nejde jenom o ztrátu času, ale jde také o moje  jméno. Proto bych rád požádal paní 
Sádkovou, zaprvé – pokud něčemu nerozumí, tak aby požádala PBD o vysvětlení,  za druhé, 
aby navštívila psychologa a podrobila se případnému léčení.  
 
S ohledem na projednávání závažných bodů na dnešní členské schůzi, jsme stejně jako 
v minulosti svolali jednání vchodů. Uvedu jenom krátkou informaci k průběhu jednání. Všech 
jednáních se zúčastnil i ředitel správní firmy ANESO pan Jablonský  a já jako předseda 
představenstva. Jednání bylo zahájeno u vchodů 1037 a 1038, které se konalo v úterý  



21.5.2013  a za PBD byli dále přítomni p. Harvánek a paní Pappová. Celkem se zúčastnilo 
18 členů BD. Největší část diskuze byla věnována listinám Prohlášení vlastníka a  
otázkám souvisejících s předáním bytů do osobního vlastnictví. Dále se diskutovalo na téma 
probíhající rekonstrukce elektro, požár ve vchodě 1037 a problém zavírání vchodových 
dveří. V diskuzi  byla vznesena kritika na pozdní vyúčtování služeb za rok 2012.  
Další na řadě byly vchody 1039 + 1040, jednání proběhlo 22.5.2013 Za PBD se zúčastnili  
Petr Mang a Ivan.Kraus. Celkem se zúčastnilo 15 členů BD. Také tady byla největší část 
diskuze věnována otázkám okolo další činnosti BD a vzniku Společenství vlastníků. Pan 
Jablonský vysvětlil plusy a mínusy obou alternativ. Na základě dohody Aneso zajistilo na 
dnešní členskou schůzi formulář  žádosti o převod bytu do osobního vlastnictví. K této 
záležitosti v dalším bodě dnešní schůze promluví ředitel Jablonský.  Diskuze byla věnována i 
rekonstrukci elektro s ohledem na špatný stav bytových rozvodů. Otázka platnosti revizních 
zpráv v bytech v závislosti montáže nových přívodů do bytů a nových jističů. Velké kritice 
byla podrobena i úklidová firma.  Poslední schůzka se konala ve vchodech 1041 + 1042 ve 
čtvrtek 23.5.2013 od 18,00 hod. Za PBD byli přítomni Mgr. Tománek a paní Petra 
Chocholová.  Celkem bylo přítomno 18 členů BD. Opět se diskutovalo na téma vzniku 
Společenství vlastníků, pan Jablonský vysvětlil právní náležitosti vzniku i společné 
fungování. Dále byly projednávány otázky týkající se možnosti realizace stavebních úprav 
sklepních kójí, renovace podlah a maleb v sutereních prostorách. Tento požadavek je jeden 
z dalších, které bude nutné dříve nebo později řešit.  
Děkuji všem účastníkům schůzek za účast a za konstruktivní připomínky k problémům, PBD 
se bude zabývat rozsahem těchto prací a připraví podklady včetně ekonomických nároků na 
zajištění těchto prací.     
 
Správa domu, opravy a rekonstrukce 
 
Největším soustem byla pro nás jak po stránce časové, ale hlavně po stránce ekonomické    
rekonstrukce vnitřních rozvodů elektro a návazné práce s úpravami prostor po této 
rekonstrukci. Aby toho nebylo málo, v domě 1037 se v odpoledních hodinách 26. března , 
v den zahájení prací na rekonstrukci , vznikl požár na stávajících elektrorozvodech. Došlo 
k okamžitému přivolání  požárníků a následně se dostavila i Policie ČR a záchranná 
zdravotní služba. Dovolte mi, abych jménem svým i ostatních členů BD poděkoval Petru 
Kudlíkovi, který duchapřítomně začal hasit vzniklý požár a zamezil tak daleko větším 
škodám. Měli jsme opravdu štěstí a nikomu se nic nestalo. Škoda vznikla pouze na majetku 
BD. Nejdříve bylo nutné zajistit úklid včetně sanace stěn a stropů od 4.do 7.patra. Tyto práce 
zajišťovala firma MIBAG, specialisty na tyto práce.  Fy.Wagner, která zajišťuje renovaci 
elektro rozvodů v našich domech,  začala ještě téhož dne po 20 hod. s provizorním 
napojením bytů v 5. a 6. patře a následně byl druhý den zprovozněn i výtah. Ještě ve stejný 
den a další dny probíhalo vyšetřování Policie ČR a Hasičského odboru vyšetřování. Také 
bylo nutné zajistit okamžitě Českou pojišťovnu, fotodokumentaci postižených prostor a 
technické zajištění provizorního provozu domu. Oba orgány vydaly potom prohlášení o 
příčině požáru. Hasičský záchranný sbor uvedl jako příčinu vzniku požáru technickou závadu 
elektroinstalace uvnitř rozvodné skříně v 5.nadzemním podlaží. Poslední přišlo usnesení 
Policie ČR, která odložila trestní věc podezření ze spáchání trestného činu  z nedbalosti.  
Bohužel, v dalších dnech nás navštívil revizní orgán HZS a provedl revizi požárního 
odvětrání schodišť ve všech vchodech. Situaci shledal jako velice vážnou, ve všech domech 
bylo nefunkční odvětrání. Navíc bylo jasné, že starý systém již nevyhovuje zákonu 
č.133/1985 Sb o požární ochraně, ani znění  pozdějších předpisů vydaných pro jeho 
provedení. Cílem větracího zařízení  je usměrnění toku  zplodin hoření a kouře tak, aby tyto 
plyny neohrožovaly osoby při evakuaci a zásahu. Přirozené nebo  nucené větrání typu A 
zajišťuje odvod kouře ven z objektu a současně i přívod čerstvého vzduchu do objektu. 
Požární odvětrání zajišťuje volné únikové a zásahové cesty. Přívod vzduchu do objektu 
zajišťuje ventilaci a  unikajícím osobám bezpečné opuštění objektu. Schodiště je 
klasifikováno podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834. Pro přívod vzduchu je ve vstupním 
podlaží, v  nejvyšším místě je požadována plocha 2 m2 s elektrickým otvíráním pomocí 



tlačítek v každém podlaží a detektoru kouře. S ohledem na závažnost tohoto problému 
Představenstvo  na svém jednání dne 15.4.2013 přijalo usnesení, které zajistí v co možné 
nejkratší době  realizaci provedení nového požárního odvětrání s ovládáním elektrickými 
tlačítky a detektorem kouře. Ve spolupráci s Anesem potom vybralo firmu PK otvírače oken a 
uzavřelo s ní Smlouvu na provedení odvětrání schodišťových prostorů ve všech vchodech. 
HZS požadovalo provedení do 30.6.2013, smlouva je uzavřena s termínem dokončení 
20.6.2013. Náklady na tyto práce budou  66.250.- Kč na jeden vchod včetně DPH. Další 
firma, která nám dala nabídku je  Elektrovent s.r.o., náklady na práce představují částku  
74.261.- Kč vč.DPH.  
V současné době probíhající jednání s Českou pojišťovnou snad přinesou alespoň 
částečnou úhradu nákladů na nové malby a hlavně na náklady  víceprací, které z hlediska 
požáru bylo nutné zajistit. Jde hlavně o nové rozvodné skříně a nouzové zajištění napájení 
bytů a společných prostor ve vchodě 1037. Budeme jednat s ČP i o možnostech náhrad za 
poničené podlahy z PVC a částečně i o příspěvek na požární odvětrání schodiště v tomto 
vchodě.  
Drobné úpravy a opravy probíhaly i v dalších částech našich domů. Koncem roku proběhla 
výměna starých měřičů tepla za radiově odečitatelné měření a osazení rádiových modulů na 
vodoměry v obou šachtách v každém bytě.  Vyúčtování těchto prací bude spojeno i 
s vyúčtováním osazení nových jističů ve většině bytů. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce 
elektro byla dokončena 29.5.2013, předpokládám, že podklady pro vyčíslení nákladů budou 
předány Anesu k vyúčtování do 10.6.2013 a následně budou všem členům BD rozeslány 
složenky k úhradě těchto nákladů.  
Při rekonstrukci elektro, která zajišťuje i nové přívodní vedení do strojoven, jsme bohužel 
konstatovali, že životnost starých dřevěných oken je již také za svým zenitem. Ve dvou 
strojovnách již nelze okna ani zavřít. Z tohoto důvodu vypsalo PBD výběrové řízení na 
výměnu těchto oken, kterého se zúčastnili dvě společnosti – fy. HOSTA s.r.o. s nabídkou ve 
výši 48.070.- Kč vč.DPH za výměnu a montáž oken do šesti strojoven výtahů. Druhá 
společnost Geus s.r.o. nabídla cenu 49.159.-Kč. Představenstvo odsouhlasilo nabídku firmy 
Hosta, která má v ceně dodávky  i vnitřní parapety. Představenstvo v současné době 
projednává termín dodání a smlouvu o díle.  
Další úpravy stavebního charakteru se provedly v atelierech ve vchodech 1038 a 1042.  
Byly kompletně renovovány sociální prostory a provedena rekonstrukce elektro včetně 
revizních zpráv. Další úpravy se týkaly rozvodů kanalizace v suterénních částech domů. 
Byli jsme nuceni,  s ohledem na havarijní stav odpadu v bytě č.2 ve vchodě 1039, vniknout i 
do sklepa jednoho našeho člena a zajistit elektrické vyčištění odpadů z kuchyní.  Stejný 
problém nastal v bytě č.13, v domě 1040, kde nájemnice paní Hadravová vytopila byt pana 
Krause. Navíc neodborným zásahem ohrozila i provoz topení poškozením odvzdušňovacích 
ventilů. Také tady je nutné provést renovaci , protože část ventilů je již nefunkčních. Z tohoto 
důvodu po skončení topné sezóny – bohužel nevíme kdy skončí  - dojde v bytech v sedmém 
patře k osazení nových automatických odvzdušňovacích ventilů, kde nebude nutný žádný 
zásah nájemce. Ventily automatický provádí odvzdušnění topné soustavy. 
Úspěšně byla dokončena druhá etapa osazení větracích hlavic Lomanco  na zbývajících 
větracích šachtách. Nyní nemáme žádné informace o zatékání do objektů. Určitě tomu 
přispěla i výměna odpadového potrubí ze střechy za plastové. 
Pochopitelně i v dalším období nás čekají práce spojené s údržbou a opravami našich 
objektů. V prvé řadě to bude již zmíněné požární odvětrání schodišť a výměna oken ve 
strojovnách výtahů. Potom následné zajištění zateplení římsy nad 7.patrem v uliční části 
objektu.  Tato úprava bude určitě finančně náročná, ale je z hlediska odstranění plísní 
v bytech v 7.patrech nezbytná. Také stavební úpravy chodeb a stěn v suterénech je již 
nutná, v otázce výměny vchodů do sklepních kójí si ale představujeme finanční spolupráci 
s majiteli kójí. Věříme, že prodejem členských podílů k nebytovým prostorám bude zajištěno 
finanční krytí i pro tyto práce.  
 
 
 



      
  
 Správa  nájemních bytů  
Tak jak rozhodla poslední členská schůze, došlo k prodeji členských podílů na byt č.3 ve 
vchodě 1038 a novým členem BD se stala paní ing.Kateřina Barešová, dále na nebytový 
prostor Atelier ve vchodě 1041. Novým členem se stal pan ing.Sheiko. Oba členové uhradili 
členské podíly dle požadavků PBD a ve výši odsouhlasené na členské schůzi. 
 
Dlužníci na nájemném  
 
 Hadravová – Nevanova 1040  
 Poslední informace je z 9.5.2013, kdy jsme byli informování, že soud potvrdil rozsudek a 
nařídil i přes odvolání paní Hadravové exekuci. Pokud se týká možnosti vymáhání dluhu, 
jsme v této věci skeptičtí. Její dluh již přesahuje včetně penále více jak 600 tis.Kč. O exekuci 
budete informováni na webových stránkách BD. Byt po exekuci bude upraven minimálně 
rekonstrukcí bytového jádra a nabídnut formou výběrového řízení jako členský podíl 
k prodeji. 
  
R. Belovodjanin – atelier 1041  byl předán družstvu a s panem Belovodjaninem byl 
podepsán splátkový kalendář, který však neplní. Navíc není dostupný k jakémukoliv dalšímu 
jednání. Problémem se zabývá právník BD.  V daném případě jde o fyzickou osobu, snad 
výdělečně činnou, proto družstvo zajistilo podání žaloby. V současné době nemáme ale 
žádné další zprávy k této žalobě, pan Belovodjanin není k nalezení a pravděpodobně se 
nenachází na území ČR.  
 
Václav Rezek – byt č.11 ve vchodě 1039 
Bohužel i přes podepsaný splátkový kalendář a projednání úhrady dluhu 112.520.- Kč, 
nedošlo k nápravě a proto po projednání na PBD byla panu Rezkovi  předána výpověď 
z nájmu ve smyslu §711 odst.2, písmeno b). Výpovědní lhůta začíná běžet 1.6.2013 a je 
tříměsíční.  
  
Takže moje zpráva o činnosti bohužel končí touto nepříjemnou kapitolou. Předávám proto 
slovo paní inž.Kučerové, která je pověřená Anesem vedením našeho účetnictví. Ta Vás 
seznámí s účetní uzávěrkou roku 2012 a popřípadě odpoví na vaše dotazy týkající se 
účetnictví BD.  
 
Děkuji za pozornost. 
 
Zpracoval : Václav Strupek – předseda představenstva      

        
 

 
 


