
Zpráva o činnosti představenstva za období od 30.05.2013  do  12.12.2013 
 
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.  
Nyní  Vás seznámím s plněním úkolů, které byly specifikovány v usnesení z minulé členské 
schůze. 
 
a) v případě vyklizení bytu po paní Hadravové v domě 1040 provést rekonstrukci bytu a 
vyhlásit výběrové řízení na tento byt. 
Tento úkol se nám podařilo splnit, ale nebylo to vůbec jednoduché. Bohužel se nám 
nepodařilo přinutit paní Hadravovou k účasti při exekuci na její byt a tak jsme k otevření  
bytu,  za přítomnosti exekutora, právníka a dvou členů Představenstva BD museli zajistit i 
zámečníka, který musel otevřít dveře násilím. To co nás očekávalo uvnitř bylo bohužel opět 
nad chápání normálních lidí. Exekutor konstatoval, že veškeré věci jsou bezcenné, zničené a  
neprodejné. Po prohlídce všech prostor dal pokyn k vyklizení bytu. Jenom pro zajímavost, 
bylo naplněno šest 9 kubíkových kontejnerů.  
Byt byl kompletně rekonstruován včetně elektro rozvodů a sanity. Konečně jsme se dočkali i  
odpovídající cenové nabídky, výběrové řízení je samostatný bod dnešní členské schůze. 
 
b) zajistit stavební úpravy ve sklepních prostorách v návaznosti na nárůst krádeží – také 
tento bod byl splněn a v příštím týdnu bude dokončeno osazení kovových mříží ve vchodech 
1040 – 1042.  
 
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 jsem se zúčastnil osobně, stejně jako ředitel správní firmy ANESO pan Jablonský.    
Jednání bylo tentokráte zahájeno u vchodů 1041 a 1042, které se konalo v pondělí 2.12.  a 
za PBD byli dále přítomen předseda kontrolní komise p.Tománek.  Celkem se zúčastnilo 13 
členů BD. Největší část diskuze byla věnována smlouvám o Převodu bytové jednotky do 
osobního vlastnictví. Dalšímu postupu po převedení bytů. Ředitel pan Jablonský upozornil na 
změny v novém občanském zákoně. Bude dále projednáno na členské schůzi.  
Další na řadě byly vchody 1037 + 1038, jednání proběhlo v úterý 3.12.za PBD se zúčastnila  
Pí.Pappová. Celkem se zúčastnilo 12 členů BD. Také tady byla největší část diskuze 
věnována otázkám převodů bytů do OV. Dále se projednávala možnost zřízení místnosti pro 
uskladnění kol a kočárků. Bude se uvažovat  o místnosti , kde je umístěn mandl, který je již 
hodně dlouho není provozuschopný.  Poslední schůzka se konala ve vchodech 1039 + 1040 
ve středu 4.12.  Za PBD byli přítomni pp. Mang, Kříž a Kraus. Celkem bylo přítomno 20 členů 
BD. Projednávaná otázka úklidu sněhu a úklidu společných prostor. Opět se diskutovalo na 
téma vzniku Společenství vlastníků, pan Jablonský vysvětlil právní náležitosti vzniku i 
společné fungování. Dále byly projednávána otázka týkající se renovace podlah 
v suterénech. Požadavek pí.Sádkové na předání Smlouvy s jejím osobním zanesení na 
Katastr byl odmítnut.  
Ve všech vchodech byl také projednáván jeden z hlavních bodů členské schůze – volby do 
Představenstva BD a kontrolní komise. V každém vchodě jsem požádal přítomné o 
připomínky k práci Představenstva  popř. o návrh člena  BD z jednotlivých vchodů  na 
kandidáta pro orgány BD. Ani v jednom vchodě nebyla žádná připomínka k činnosti 
Představenstva, účastníci jednání vchodů nenavrhli žádného kandidáta do orgánů BD..   
Děkuji všem účastníkům schůzek za účast a za konstruktivní připomínky k problémům, PBD 
se bude zabývat navrženými úpravami, rozsahem těchto prací a připraví podklady včetně 
ekonomických nároků na zajištění těchto prací.     
 



 
Správa domu, opravy a rekonstrukce 
 
Byly zahájeny práce na rekonstrukcí odpadového potrubí v suterénních prostorách 
s ohledem na stále se zvyšující počet ucpání odpadové kanalizace. Při této příležitosti byly 
zahájeny i práce na renovaci WC a úklidových místností. Ty byly v minulosti naprosto 
devastovány jak bezdomovci, tak i některými uživateli pronajmutích prostor. Po dokončení 
všech prací v suterénu budou teprve provedeny úpravy poškozených podlah včetně 
sjednocujícího barevného nátěru.   
Další dlouho sledovanou akcí odsouhlasenou dle požadavků z minulé členské schůze bylo  
zateplení římsy na lodžiemi v 7.p. Práci zajišťovala firma pana Chmelaře, který realizoval 
v minulosti opravu střechy a montáž větracích hlavic Lomanko.  Práce byly opět provedeny 
ve velmi dobré kvalitě a nyní budeme sledovat, zda se problémy sedmého patra s plísněmi 
na překladech v kuchyni a obývacím pokoji podařilo vyřešit.  
 
V rámci renovace elektro rozvodů ve společných prostorách a v návaznosti na požár ve 
vchodě 1037 bylo nutné provést kompletní rekonstrukci požárního odvětrání schodišť. 
V jedné chvíli nám hrozily i sankce od Hasičů za nefunkční odvětrání. Práce zajišťovala firma  
PK otvírače oken a byla dokončena v termínu 20.6.2013. Tím jsme splnili i požadavek 
Hasičského sboru, který požadoval provedení  do 30.6.2013. Práce byly provedeny ve velmi 
dobré kvalitě a zástupci vchodů převzali po instruktáži klíče k ovládání požárního odvětrání. 
Tady se dá konstatovat i to, že kompletní rekonstrukci ve vchodě 1037 nám uhradila Česká 
pojišťovna.  
  
Další stavební akcí byla výměna starých dřevěných oken ve strojovnách výtahů – část již 
nešla ani zavírat – kterou zajišťovala firma HOSTA s.r.o. Vyhrála výběrové řízení s nabídkou 
ve výši 48.070.- Kč vč.DPH za výměnu a montáž oken do šesti strojoven výtahů. Práce byly 
dokončeny v průběhu července, poté následovalo i vymalování prostor strojoven výtahů. 
Chybí pouze dokončit úpravy omítek a maleb u vchodů na střechu. V následujících letech se 
budeme  muset věnovat  minimálně novému nátěru fasády těchto objektů. 
 
Určitě nejsledovanější akcí byla renovace bytu č.15 ve vchodě 1040. Tady bych chtěl 
poděkovat i obyvatelům sousedních bytů, že vydrželi celou rekonstrukci, některé práce 
probíhali i ve večerních hodinách. V bytě bylo nutné nejdříve očistit stěny od starých, někde i 
původních tapet, kompletně v celém bytě byly provedeny omítky a štuky. Na stropech  
v předsíni a obývacím pokoji musely být provedeny podhledy.  Následně byla provedena 
demontáž  starého bytového jádra a bylo provedeno nové bytové jádro. S tím došlo 
k výměně rozvodů vody a odpadu. Kompletní rekonstrukce elektro vedení včetně revizní 
zprávy. Závěrem byly  celém bytě byly vyměněny dveře včetně vstupních a položena 
plovoucí podlaha. Kompletní náklady na tento byt přesáhly 300 tis.korun.  
 
Další stavební úpravy byly provedeny v bývalé prodejně nápojů v obj.1040. Tady se 
dokončení  s ohledem na využívání této místnosti jako pracoviště a skladiště zpozdilo, ale v 
 současné době je prodejna dokončena a bude nabídnuta k pronájmu.  
 
Samostatnou kapitolou jsou potom práce v suterénech. Jenom díky krádežím ve sklepních 
kójích a poškozením dveří a zámků jsem byl minimálně šestkrát na policii ČR. Proto jsme se 
rozhodli celou záležitost vyřešit a zahájili výrobu a montáž mříží, které oddělují přístup ke 
kójím od komunikačního prostoru. Práce jsou dokončeny ve vchodech 1037 – 1039. 
V příštím týdnu budou předány klíče a mříže budou uzavřeny. Do konce roku  budou také 
dokončeny tyto úpravy i ve vchodech 1040 – 1042.   
 
Již na minulé členské schůzi jsem upozornil na nutnou výměnu starých odvzdušňovacích 
ventilů na radiátorech ÚT. Tyto práce byly dokončeny ve vchodech 1038 a 1040 – 1042. 
Bohužel s ohledem na problémy s zajištěním nájemníků ve vchodech 1037 a 1039, je termín 



posunut až na 17.12.2013. Bohužel, dopisem paní Sádkové, který podepsalo dalších pět 
nájemníků, není možné provést výměnu ve vchodě 1039 byt č.16. Představenstvo rozhodlo, 
že v případě jakékoliv havárie ÚT zaviněné špatnými a starými odvzdušňovacími ventily, 
bude požadovat náhradu škody přímo od paní Sádkové. Nejenom v jejím bytě, ale popřípadě 
i v bytě které jsou pod ní. Při této příležitosti bych rád upozornil na platné stanovy BD. 
Představenstvo si v tomto případě mohlo, ve smyslu stanov, přístup do bytu vynutit, ale po 
diskuzi se této možnosti vzdalo.  
 
 
 
 Správa družstevních bytů, nájemních bytů a nebytových prostor  
 
V prvé řadě bych Vás seznámil se žádostí  pana Solára, nájemce Ateliéru v Nevanova 1039. 
Pan Solár předložil Představenstvu žádost na vstup do BD s možností odkoupení členského 
podílu k tomuto prostoru. Nabízí částku 525 tis.Kč za členský podíl.  
Prodej tohoto podílu může schválit pouze členská schůze, proto bych nyní zprávu o činnosti 
přerušil a nechal o nabídce pana Solára hlasovat.  
 
Již při  minulé členské schůzi jsme vás informovali o stále narůstajícím dluhu na nájemném u 
syna paní Loukotové, pana  Václava Rezka. Představenstvo nebylo schopné zajistit úhradu 
a tak po žádosti pana Rezka na výměnu bytu s panem Oldřichem  Staňkem, vstoupilo do 
jednání s panem Staňkem a nakonec došlo k povolení výměny bytu a dlužná částka ve výši 
177.547.- Kč byla uhrazena na konto BD k termínu 31.10.2013. Po té došlo k vyklizení bytu a 
k podepsání nové nájemní smlouvy s panem Staňkem.  
 
Na svém posledním jednání PBD vzalo na vědomí prodej členského podílu BD k bytu č.4 ve 
vchodě 1038. Paní Ramirézová prodala tento podíl manželům Lasíkovým, kteří se stávají 
novými členy BD Nevanova.    
 
Paní Hadravová 
Její dluh již přesahuje včetně penále více jak 600 tis.Kč. Po exekuci na byt se právní 
oddělení exekuční  firmy snaží zjistit stávající bydlení paní Hadravové. Zatím nemáme žádné 
positivní zprávy a exekutor zatím nezjistil bydliště paní Hadravové.  
  
R. Belovodjanin – atelier 1041  rozsudek o zaplacení dlužného nájmu včetně penále byl 
vynesen v listopadu tohoto roku, bohužel i zde je problém navázat kontakt s odsouzeným 
p.Belovodjaninem.  
 
Na závěr mě dovolte, abych s ohledem na dnešní volby do Představenstva, poděkoval všem 
členům představenstva a kontrolní komise za spolupráci a jejich práci pro BD.  
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Václav Strupek – předseda představenstva      

        
 

 
 


