
Zpráva o činnosti představenstva za období od 12.12.2013  do  23.06.2014 
 
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 s plněním úkolů, které byly specifikovány v usnesení z minulé 
členské schůze. 
 
1)  na návrh pana Kačmaříka umístit informace o jednání členské schůze bytového družstva    
     co nejrychleji  na webové stránky družstva. 
Tento úkol se snad podařilo splnit i když to není úplně jednoduché, protože každý má jiný 
názor co to je rychle. Jakmile byl ale schválen zápis, byl umístěn na stránky BD. 
2)  informovat se o možnosti alternativního vytápění domu, zjistit finanční náročnost a  
     případný časový průběh realizace 
Chtěl jsem původně informovat o této záležitosti v další části mé zprávy, ale myslím si, že je 
možné tento bod prezentovat nyní. Ve spolupráci se správní firmou  Aneso  a s panem 
Krausem jsme absolvovali několik jednání v této věci a na základě získaných informací od 
bytových družstev, především od pana Stejskala – bytové družstvo Laudova v Řepích. 
Zabývali jsem se pochopitelně i dalšími alternativními možnostmi vytápění – například 
solárními panely na střeše našich domů, stejně jako tepelnými čerpadly. Obě tyto varianty 
mají ale podstatně vyšší náklady na realizaci včetně nároků na nové rozvody topného 
systému. S tím souvisí i podstatně delší návratnost finančních nákladů. S ohledem na 
skutečnost, že jsme odsouhlasili, že nepůjdeme do dalšího úvěru od banky, došli jsme 
k závěru, že jediným ekonomicky přijatelným řešením je realizace plynových kotelen.  
Následně jsem jednal i s firmami, které se zabývají dodávkami celého vybavení plynových 
kotelen – např. s firmou Finex technology, která navíc zajišťuje i čištění radiátorů a 
stávajících rozvodů ÚT. O vybavení kotelen jsem jednal s firmami DAKON a JUNKERS. 
S MČ Prahy 17 jsme jednali o postupu zajištění stavebního povolení pro vybudování plynové 
kotelny. Celá realizace přípravy stavby, včetně výpovědní 6ti měsíční lhůty od Pražské 
teplárenské by trvala min rok. Takže, určitě by se nestačila letošní topná sezona, ale o 
změně se dá uvažovat až další topnou sezonu. V současné době uvažujeme o vybudování 
dvou samostatných kotelen a to pro vstupy 1037 – 1039 a 1040 - 1042. Prostor pro umístění 
kotelny není problém, problém je s odvodem zplodin potrubím až nad střešní úroveň. Dle 
informace by nemělo být vodorovné potrubí delší jak 4 – 6m. Po prohlídce suterénních 
prostor s panem Pohnanem z fy.Junkers jsme došli k možnému řešení problému, které však 
vylučuje umístění kouřovodů na bočních fasádách, ale jejich umístění bude nutné zajistit na 
severní fasádě. Případné jiné řešení by mohlo být finančně náročnější. Proto je nyní dle 
našeho názoru nutné se zabývat projektovou dokumentací a já předem děkuji panu 
ing.Lněničkovi, který si tuto část vzal na starost. Je v této věci profesionál a já doufám, že 
společně nalezneme to nejlepší řešení.      
Takže zatím jednoduché představení ekonomických nákladů  s uvedením ekonomické 
návratnosti finančních prostředků investovaných do realizace :  

- Náklady na projektovou dokumentaci představují ………..cca 80 tis.Kč 
- Čištění stávajících rozvodů topení včetně radiátorů …….. cca 350 tis. Kč 
- Předpokládané náklady na vybudování dvou kotelen s boilerovou stanicí pro ohřev 

teplé užitkové vody ……………………….. cca 2,5 mil Kč 
- Ostatní stav. náklady spojené se stavebními pracemi zajišťujícími stavební 

připravenost pro montáž kotelny ………… cca 150 tis Kč  
- Umožnění demontáže stávajícího rozvodu Pražské teplárenské …. Cca 120 tis Kč 
-  Celkový hrubý odhad nákladů ………………… 3,2 mil Kč 
-  Návratnost nákladů spojená s menšími finančními nároky na provoz kotelny a ohřev 

TUV je dle získaných informací od BD, které již provozují plynové kotelny max 3 roky. 



Z těchto důvodů doporučíme dnešní členské schůzi v Usnesení z dnešní členské schůze 
odsouhlasit realizaci zajištění vybudování plynových kotelen v našich domech. Následně,  
pokud bude nutné, můžeme se k tomuto problému vrátit v diskuzi. 
c)  dokončit práce ve sklepních prostorách včetně opravy podlah a osazení ocelových mříží 
Tento úkol není splněn v plném rozsahu. Byly provedeny stavební úpravy v suterénních 
prostorách. Úprava proběhla hlavně tam, kde bezdomovci za sebou nechali naprosto 
devastované prostory. Nyní jsou veškeré prostory včetně WC opraveny, byly osazeny nové 
zařizovací předměty, provedeny rozvody elektro. Byly osazeny nové dveře do sklepních 
prostor, mříže – katry k přístupovým chodbám ke sklepním kójím. Zbývá nám tedy 
pouze přebrousit stávající starý nátěr, opravit podlahy vyrovnávací stěrkou a následně 
provést nový epoxydový nátěr.  Informoval jsem o zajištění prací na schůzích vchodů, včetně 
nutného opatření s uzavřením přístupu do sklepů. Tyto práce budou realizovány v průběhu 
letních prázdnin, kdy bude hodně z nás již na dovolených, takže bude i jednodušší zajistit  
uzávěr sklepních prostor.  
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 věnováno  návrhu nových stanov a informacím ohledně vznikajícího 
společenství vlastníků jednotek. Celkově se zúčastnilo 50 členů BD. 
Velice zajímavá informace byla podána v dokumentu zpracovaného správní firmou Aneso, 
které vyčíslilo úsporu při porovnání cen tepla za ÚT od roku 2001 do roku 2013. Díky 
zateplení objektů došlo k celkové úspoře ve výši přes 6 mil.Kč.  
 
Správa domu, opravy a rekonstrukce 
 
 V průběhu  ledna byla zahájena  II.etapa prací na  rekonstrukci starých elektrorozvodů 
v suterénních prostorách  včetně místností jako jsou sušárny, prádelny apod. 
Světelné a zásuvkové rozvody  v suterénních prostorách  včetně demontáže stávajících 
rozvodů, instalace nových zásuvek do úklidových místností. Protože spousta z nás 
zapomínala při odchodu ze sklepa zhasnout, bylo provedeno osvětlení průchozích částí – 
únikových chodeb, pomocí pohybových čidel. Výměna rozvaděčů pro suterénní prostory,  
nouzová svítidla, nové osvětlení vč.vypinačů pro jednotlivé sekce. S ohledem na ČSN 
332000-4-41 bylo  nutné provést osazení svítidel před chodbovými rozvaděči  
v jednotlivých patrech včetně suterénu. Jedná se o světelný obvod pro umožnění trvalého 
osvícení. Ovládání přes vypínač je v rozvaděči v suterénu. Osvětlení slouží k možnosti 
stálého svícení v případě jakýchkoliv oprav, práce v rozvaděčích a dále např. při úklidových 
pracích.    
   
V průběhu února byla zajištěna dodávka a montáž spořičů vody NEOPERL – švýcarský 
výrobek, v rámci vyzkoušení využitelnosti, pro členy PBD a kontrolní komise.  Jedná se o 
speciální vložky do baterií.  Náklady na jeden byt – sprcha, kuchyňská a koupelnová baterie 
představují cenu okolo 700.- Kč. Podle ohlasů od jednotlivých členů  je úspora vody 
v průměru okolo 50%. Podmínkou jsou ale např.novější sprchové hadice odolávající 
silnějšímu tlaku vody. V případě požadavku členů BD na osazení těchto produktů dohodlo 
PBD, že z fondu oprav budou pro členy hrazeny náklady ve výši 50%.  
 
S ohledem na problémy s uzavíráním rozvodů TUV – vždy bylo nutné uzavřít kompletně 
všechny  vchody, byla provedena úprava rozvodů přímo v rozvodně teplé vody, vyměněny 
nefunkční ventily a nově osazeny  nové uzávěry pro možnost samostatného uzavírání částí 
vchodů.  
 
Bohužel v průběhu některých silnějších dešťů se opakovalo zatékání vody z potrubí pro  
odvod vody ze střechy. Nejdříve byl  zjištěn problém ve vchodě 1042, následně 1039 a 
v poslední době i v 1040. Při odkrytí odpadního potrubí byly nalezeny takové chyby  jako  
obrácené napojení potrubí, napojení potrubí přímo bez hlavice a zabetonované ve stropní 



konstrukci. Představenstvo proto rozhodlo o výměně starého potrubí za nové ve všech 
vchodech.  Práce zajišťuje firma Čermák. S ohledem na problémové počasí nejsou práce 
zatím dokončeny, předpokládá se dokončení výměny starého potrubí za nové do konce 
července. Po nějakém období, kdy bude kontrolován možný únik vody, budou svody zakryty 
novými rohy z materiálu MDF s jednoduchým přístupem k potrubí.  
 
Při havarijním protečení vody v 1.patře vchodu 1040 nebylo možné zajistit vypnutí přívodu 
vody a došlo k  utržení páčky na plastovém kulovém ventilu. Prohlídkou bylo zjištěno, že 
dalších osm ventilů není  provozu schopných. Proto bylo  nutné co nejrychleji provést 
výměnu všech plastových ventilů teplé, studené a cirkulační vody za ocelové kulové ventily 
Práci zajišťovala firma Čermák a byla dokončena v polovině tohoto měsíce.  
 
Nyní spíše k pracím, které by jsme chtěli do konce letošního roku ještě realizovat. 
Představenstvo konstatovalo, že současný stav poštovních schránek je opravdu hrozný a 
rozhodlo o jejich renovaci. Bude provedena výměna za plošné schránky, které budou 
umístěny na stěně a budou zabudovány do stěny. Také bude nutné se zabývat opravou 
dlažeb u vchodů do domů před zimní sezonou. Stejná situace je dneska i na samotných 
schodištích a podestách ve všech vchodech.  Životnost podlahy z PVC  je také již dávno 
překonaná, občas jsme provedli výměnu plastových rohů, ale rádi by jsem ještě letos začali 
s kompletní výměnou PVC minimálně  chodeb v jednotlivých patrech.   
 
 Správa družstevních bytů, nájemních bytů a nebytových prostor  
 
Na minulé členské schůzi nebyla  schválena žádost pana Solára , nájemce Ateliéru 
v Nevanova 1039. Nabídl cenu 525 tis.Kč a po diskuzi bylo rozhodnuto, že v případě 
navýšení nabídky na cenu přesahující 600 tis.Kč je možné mu umožnit  odkoupení 
členského podílu k tomuto prostoru. Po projednání s panem Solárem došlo z jeho strany  
k předání nové  nabídky na 630 tis. Kč  s dodatkem, že v tomto ateliéru si zajistí veškeré 
nutné rekonstrukce na vlastní náklady. Představenstvo projednalo tuto žádost a po hlasování 
s výsledkem 4 členové pro a jeden člen se zdržel hlasování , odsouhlasilo ve smyslu 
Usnesení z členské schůze prodej členského podílu za nabídnutou  cenu 630 tis. Kč.  Bylo 
konstatováno, že všechny prodané Ateliéry byly před nabídkou k prodeji rekonstruovány / 
výměna sociálních zařízení, stavební úpravy WC + koupelny, plovoucí podlahy. Pan Solár 
uhradil částku dle Smlouvy o nabytí členského podílu a stal se novým členem BD.   
 
Prodejna 1040 - ve smyslu veřejného výběrového řízení došly pouze dvě nabídky. 
Nabídka na prodej tohoto prostoru od členky našeho BD Mgr. Alexandry Šejkové – 
Nevanova 1038/Atelier ve výši 150 000.- Kč.  
Dále  byla doručena nabídka na pronájem  tohoto od paní Hany Kaledové, Žalanského 291, 
Praha 6. Zájemkyně nabídla  3.225.- Kč za měsíční pronájem tohoto prostoru. Paní 
Kaledová má zájem tento prostor se zabudovaným WC  kde by byla zřízena Vinotéka 
s možností ochutnávky. Otevírací  doba by byla od 14,00 do 20,00 hod.   
Po diskuzi Představenstvo doporučuje členské schůzi pronájem tohoto prostoru paní 
Kalendové. Cenová nabídka na prodej tohoto prostoru se zdá být PBD nízká. S ohledem na 
to, že rozhodnout v této věci může pouze Členská schůze, necháme nyní  hlasovat o těchto 
alternativách.    
 
Jako před minulou členskou schůzí jsme oslovili nájemce bytů s možností koupě 
družstevního podílu k uvedenému bytu. Stejně jako v minulém roce má zájem o koupi 
družstevního podílu paní Dagmar Muroňová vchod 1039, byt č.15. Přečtu její stanovisko 
k nabídce prodeje bytu.  
 
Dalším, kdo se přihlásil se žádostí o prodej členského podílu k bytu č.11 ve vchodě  1039 je 
současný nájemník pan Oldřich Staněk. Pan Staněk nám pomohl při řešení problému 
s dluhem pana Rezka, který kompletně uhradil. Přečtu nabídku pana Staňka.  



 
Rád bych před hlasováním upozornil na skutečnost, že pokud budeme chtít realizovat 
plynové kotelny , tak bude každá koruna dobrá. Navíc by jsme mohli uvažovat i o snížení 
příspěvku do fondu oprav. Takže bych nyní nechal o nabídkách hlasovat.  
 
Samostatnou kapitolou jsou volby do výboru Společenství vlastníků jednotek. Jsem 
přesvědčen, že všichni chceme, aby spolupráce fungovala a nedocházelo k situacím, které 
by mohly ovlivnit současný fungující stav. Na informativním jednání současných majitelů bytů  
vznikl požadavek na projednání kandidátů do výboru SVJ i na členské schůzi BD. Zabývali 
jsme se tímto požadavkem na posledním jednání PBD. Nakonec jsme došli k názoru 
navrhnout  za členy nového výboru SVJ  – 1 - zástupce BD jako majoritního majitele 
bytových jednotek, jehož bude na jednání výboru zastupovat jeden ze členů PBD.  
Jako dalšího člena výboru SVJ  navrhuje BD Mgr.Petra Tománka, který je i vlastníkem 
bytové jednotky, zároveň ve smyslu jednání by byl  i zástupcem vchodu 1042. Dalším 
navrženým členem výboru SVJ je z naší strany Pavel Harvánek ze vchodu 1037. Všichni 
námi navržení členové již dlouhou dobu pracují v PBD a v RK BD.  
To je další připomínka k navrhovaným členům výboru SVJ, dle názoru PBD by měl mít výbor 
6 členů a každý vchod by měl mít svého zástupce. Chtěl bych k této věci v další části 
ponechat místo na diskuzi a následně nechat hlasovat o našem návrhu.  
 
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
Václav Strupek – předseda představenstva      

        
 

 
 


