
Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015 
 
Vážení členové Bytového družstva ,  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. 
 
a)  zajistit přípravu projektové dokumentace, včetně cenového návrhu k realizaci plynových  
     kotelen k vytápění domů a TUV 
b)  co nejrychleji umístit informace o průběhu jednání k zajištění realizace projektu plynových  
     kotelen  na webové stránky BD 
 
 Nyní bych rád – i v návaznosti na usnesení z poslední členské schůze - informoval o  
průběhu  dosavadního postupu a předpokládaného vývoje v realizaci plynové kotelny. 
 
 Předem bych chtěl také říci, že ve dnech 20.10. až 22.10. proběhly schůze vchodů, kde také 
byla tato záležitost projednána. Vyjádření přítomných členů BD bylo jednoznačné – zajistit 
realizaci plynové kotelny.  
 
Po schválení členskou schůzí jednalo představenstvo BD s firmou SEKOM  o zamýšleném 
odpojení vytápění a ohřevu TUV od Pražské teplárenské, několikráte jsme se sešli 
k prohlídce prostor pro kotelnu, prohlídka dostupné stávající dokumentace. 
 
Byly provedeny kontroly přívodů plynu na bočních fasádách a po projednání možností bylo 
v průběhu listopadu zahájeno jednání s PP a.s. o možnosti připojení nové plynové kotelny o 
výkonu cca. 300 kW na stávající STL distribuční síť plynu. V prosinci bylo vystaveno kladné 
stanovisko PP a.s. o možnosti připojení na stávající STL distribuční rozvod plynu. Do 
konce roku došlo k vypracování cenové nabídky na realizaci vlastní plynové kotelny o 
výkonu 300 kW pro ohřev ÚT a TV. Na základě předložené ceny objednalo PBD projektovou 
dokumentaci.  
 
Firma SEKOM zahájila práce na projektech v lednu letošního roku. V rámci projektu  byl 
vypracován znalecký posudek soudním znalcem o výhodnosti odpojení od PT a 
zřízení vlastní plynové kotelny pro ohřev ÚT a TV s jednoznačným výsledkem 
výhodnosti vlastní plynové kotelny s vyčíslenými  úsporami min. 35% / rok vč. 
zahrnutí všech nákladů na provoz , údržbu  a roční odpisy nákladů na pořízení vlastní 
plynové kotelny. Předpokládaná doba návratnosti investice do plynové kotelny vyplývající 
ze znaleckého posudku činí 2,5 roku s roční úsporou 557 094,- Kč 
 
V dubnu letošního roku byla dokončena projektová dokumentace a bylo zahájeno jednání s 
dotčenými orgány státní správy. 
 
V květnu bylo vydáno souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha 17, dále bylo vydáno souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. 
Prahy. 
V průběhu června bylo  vydáno souhlasné stanovisko Pražských Plynáren - distribuce a dále 
a jedno z nejdůležitějších -  Hygienické stanice hlavního města Prahy 
 
Koncem června byla  podána žádost na MČ Praha 17 odbor výstavby a zahájeno řízení o 
vydání stavebního povolení na vlastní plynovou kotelnu. 
 



V průběhu června bylo ale přerušeno řízení o vydání stavebního povolení a obdržena výzva 
odboru výstavby MČ Praha 17 k doplnění údajů a podkladů předložené dokumentace. 
 
Dokumentace byla  doplněna a upravena dle požadavku stavebního odboru, zároveň byla 
podána žádost na MČ Praha 17 na povolení trvalého vyvedení komínu, bohužel  nad 
pozemkem MČ Praha 17. 
 
Městská rada ale v době  letních  prázdnin neschází a tak  teprve na  zasedání rady MČ 
Prahy 17 konané dne 14.9. byl vysloven souhlas s vyvedením komínu nad pozemkem MČ 
Praha 17. 
 
Na základě souhlasu městské rady byla mezi BD Nevanova a MČ Praha 17 dne 13.10.2015  
uzavřena smlouva o výpůjčce pozemku o rozloze 1m2 k bezplatnému užívání pozemku na 
dobu neurčitou. Zároveň došlo k obnovení stavebního na vydání stavebního povolení. 
 
Na jednání vchodů vznikl požadavek na informaci o dalším postupu, časový hmg pro 
realizaci kotelny – v případě schválení projektu na dnešní členské schůzi -  a předpoklad 
dalších nákladů spojených s provozováním této kotelny.  
 
Nejprve k předpokládanému vývoji dalšího projednávání :  
-           Pokud bude na dnešní členské schůzi odsouhlasena realizace Plynové kotelny, bude  
            dána výpověď Pražské teplárenské, která je 6 měsíců.  
 Bude svoláno místní šetření za účasti investora tj. BD Nevanova, prováděcí  
 firmy a Pražské teplárenské a.s. 
 předpokládáme vyjádření nesouhlasu Pražské teplárenské a.s. s odpojením od    
            centrálního vytápění a rozvodů TUV a následně po vydání stavebního povolení   
            na plynovou kotelnu, očekáváme odvolání PT  v době nutné k nabytí právní  
            moci stavebního povolení 
 Poté bude nutné zajistit Zamítnutí odvolání ze strany Stavebního úřadu a  
            vydání definitivního znění stavebního povolení 
 Následně bude v co možné nejkratší době zahájena výstavba plynové kotelny –       
            maximální délka realizace včetně vybudování nových sklepních kójí je 90 dnů    
            Předpokládáme vydání definitivního stavebního povolení do 30.3.2016, dokončení  
            realizace by mělo být k 30.6.2016.  
 
Další požadavek z jednání na schůzi vchodů byl dotaz na zajištění správného provozu 
vlastní plynové kotelny : 
 
Kvalifikovaná obsluha lze zajistit nejlépe z řad členů BD nebo SVJ. Předpoklad je  2-3 
pracovníci, kteří musí absolvovat školení pro obsluhu nízkotlaké plynové kotelny a získat  
průkaz obsluhy na základě složení testu. Náklad na 1 osobu je cca. 3500,- Kč, platnost 
průkazu 3 roky a po té prodloužení o další tři roky po absolvování testu.  Kč ). Mzdové 
náklady na kvalifikovanou obsluhu jsou zahrnuty v odborném posudku soudního znalce a 
představují sumu cca  100 000,- Kč / rok. Tato suma je pochopitelně závislá na členech BD. 
Obsluha plynové kotelny spočívá v občasné kontrole zabezpečovacích a provozních prvků 
kotelny dle provozního řádu. ( např. vizuální kontrola těsnosti, kontrola hodnot měřících 
prvků, kontrola poruchové signalizace atp., zápis do provozního deníku a v případě zjištění 
poruch zavolání odborného servisu ). Časová náročnost je cca. 15min. Veškeré náklady na 
provoz a údržbu, které nyní přednesu jsou již zahrnuty v posudku soudního znalce.  
1) Plyn pro ohřev ÚT a TV ……. 703 152,- Kč / rok  
2) Elektrická energie pro provoz kotelny …………42 000,- Kč / rok 
3) Roční servis a údržba plynové kotelny ……….. 38 000,- Kč / rok 
4) Pravidelné roční revize …………… 10 000,- Kč / rok  
5) Drobné opravy kotelny ……8 600,- Kč / rok – odhad z již provozovaných kotelen  



6) Pojištění kotelny …………… 3 500,- Kč / rok  
Firma SEKOM  v případě uzavření servisní smlouvy provádí veškeré práce spojené s 
provozem kotelny vč. Provozu. V případě obsluhy ze strany BD provádíme školení a včetně 
testů  nutných k vydání průkazu obsluhy kotelny. 
 
To je zatím vše k této problematice a já prosím o zvážení případných dotazů na zástupce 
firmy SEKOM  pana Vitnera v rámci diskuze. Teprve následně dojde k hlasování o realizaci 
Plynové kotelny.  
 
A nyní k věci, která vás asi nejvíce zajímá – ekonomické náklady na realizaci nové 
kotelny. V současné době máme nabídky na realizaci : 
 
Firma SEKOM – cena kompletní realizace včetně 3 ks plynových kondenzačních kotlů 
BUDERUS GB 162 – 100kW včetně inženýrské činnosti a vyřízení Stavebního povolení 
………….. 1.696 tis. Kč vč, DPH 
 
Firma GAZSERVIS – nabídka na stejné úrovni se stejnými kotly, bez projektové 
dokumentace a stavebního povolení ………….. 1.914 tis. Kč vč. DPH 
 
Firma OLEJOVÉ A PLYNOVÉ HOŘÁKY – nabídka řešena 2 ks kotlů VITODENS 150 kW, 
Včetně revize a zkoušek bez projektové dokumentace …………. 1.747 tis. Kč bez DPH 
 
Vrátím se k činnosti Představenstva za hodnocené období.  
Představenstvo se scházelo na jednání minimálně 1x  za 3 týdny a řešilo problémy spojené 
nejenom s údržbou a  renovacemi, ale i s problémy okolo zajištění činnosti BD a PBD.   
 
Správa domů, opravy a rekonstrukce 
 
 oprava stávajících bet.podlah ve sklepních prostorách 
 byly dokončeny veškeré práce, spíše pro zajímavost uvádím, že k realizaci byly použity 
materiály Rokospol – finální dvouvrstvý nátěr byl proveden materiálem Rokofloor Epoxy W.  
 
 výměna potrubí pro odvod vody ze střechy 
 také tyto práce byly dokončeny koncem roku 2014, realizaci zajistila  firma Čermák –  
 Po dokončení výměny odpadního potrubí byla ponechána doba cca 20 dnů na sledování  
 možnosti průsaků za deště. Po vydatných srážkách bylo konstatováno, že se neprojevily 
žádné průsaky. Následovalo osazení osazení krytů potrubí z materiálu Huntonit s požární 
odolností 30 min.  
 
 osazení vyrovnávacích ventilů tlaku na stoupačky topení / odstranění hlučnosti/ 
 s ohledem na časté stížnosti na hlučnost topné soustavy bylo provedeno osazení 
vyrovnávacích ventilů s možností regulace tlaku a vypouštěním soustavy pouze na 
stoupačce, kterou potřebujeme například opravovat.  
 
 vyčištění  topného systému  
  s ohledem na předpoklad zajištění realizace nové plynové kotelny bylo v předstihu zajištěno 
vyčištění   topného systému firmou FINEX. Realizace zaručuje okamžité úspory na topení a 
dále je nutná s ohledem na provozní podmínky pro předpokládané nové plynové kotle.  
 
  výměna poštovních schránek 
  představenstvo BD konstatovalo, že stav poštovních schránek je velice špatný a 
odsouhlasilo a realizovalo osazení nových poštovních schránek. Schránky byly osazeny 
v plošném uspořádání a z důvodu ochrany před nenechavci osazeny do nově vybudované 
příčky.   
     



   průkaz energetické náročnosti budovy 
   s ohledem na předpokládanou realizaci vlastní plynové kotelny a dodržení zákona bylo 
nutné zajistit  Průkaz energetické náročnosti budovy. Zpracování zajistila firma Stopterm a 
s ohledem na skutečnost, že tento materiál může být požadován i v případě prodeje bytu, byl 
umístěn na web stránkách BD v elektronické podobě.  
 
   servis vchodových dveří, případná realizace nových vchodových dveří  
    v průběhu posledních let jsme věnovali dosti značnou finanční částku na servis 
vchodových dveří.  Bohužel v současné době je možnost úpravy dveří – hlavně ve vchodech 
1038 a 1041 již nad rámec možností úprav. Pochopitelně dveře mohou fungovat s jistými 
problémy i nadále, ale představenstvo došlo k názoru vyměnit tyto dveř za nové 
s tříbodových automatickým  zámkem. Také tento bod byl projednáván na schůzích vchodů 
a převážná část účastníků s ním souhlasí. Proto představenstvo předloží v závěru dnešní 
schůze návrh na výměnu stávajících dveří za nové. Dosud jsme jednali se dvěma firmami -            
 Firma HOOSTA předala cenovou nabídku na kompletní výměnu vchodových dveří. Jedná 
se o AL  dveře s tříbodovým systémem zavírání, elektricky ovládané. Cena kompletní 
výměny u všech vchodů   je 248.400 Kč , cena na jeden vchod 41.400.- Kč. Předností této 
nabídky je kompletní rámová konstrukce, delší životnost oproti ocel. dveřím, lepší tepelně 
izolační vlastnosti a také podstatně menší hmotnost. 
Firma HOOSTA dává na tento typ dveří záruku 10 let. 
Další s kým jsem jednal je společnost SAPELI. Kovové bezpečnostní dveře  mají 
zabudovaný vnitřní trezorový mechanismus se šesti až sedmi bezpečnostními čepy, 
které se zasouvají do zárubní. Povrchově jsou upravené na přání zákazníka stejně jako 
klasické dveře modelových řad SAPELI. Komplet dveří a zárubní je vybaven 3D 
seřiditelnými závěsy, bezpečnostní uzávěry jsou vyráběné i s požární odolností EI 30 
a EI 45. Povrch dveří může být z obou stran v povrchové úpravě CPL laminát a nebo 
s přírodní dýhou. Na tento tip dveří jsem dosud nedostal nabídku.  
Doporučil bych proto odsouhlasení realizace vstupních dveří po uskutečněném 
výběrovém řízení s realizací v ceně do 60 tis. Kč bez DPH.  
 
Realiazce ochraných mříží před strojovnami výtahů  
S ohledem na současnou situaci zajištění bezpečnosti v našich prostorách a nedání 
možnosti zneužítí ze stran bezdomovců , představenstvo projednalo a odsouhlasilo realizaci 
mříží s pojezdem pro znepřístupnění prostoru před strojovnami výtahů. Montáž byla 
zahájena ve vchodě 1039 a po odsouhlasení byla zajištěná montáž i v ostatních vchodech. 
Montáž byla dokončena dnešním dnem.   
 
Ostatní informace z Představenstva BD 
 
Doplnění představenstva BP                        
převodem  družstevního podílu paní Marie Pappové , členky Představenstva BD na paní 
Kateřinu Pivodovou, ukončila paní Pappová dlouhodobou činnost v Představenstvu. Za 
vchod 1038 byla navrhnuta paní Zuzana Šedivá a v současné době je přítomna jednání 
PBD. V příštím volebním roce bude navrhnuta do nově zvoleného orgánu BD.   
 
 Doplnění Kontrolní komise BD       
 S ohledem na úmrtí člena této komise pana Miroslava Zoubka a odstoupení pana Petra 
Tománka je nutné doplnit kontrolní komisi. Také tento problém byl řešen na schůzích  
 vchodu. Po jednání projevil zájem o účast v této komisi pan Ivan Peřt ze vchodu 1037.   
 Představenstvo se rozhodlo kooptovat pana Peřta do funkce a pokud bude vše v pořádku,   
 navrhne ho při volbách jako kandidáta na tuto funkci.  
 
  žádost p.Ryšavý na rekolaudaci Ateliéru 1038 
   na základě žádosti pana Ryšavýho o změnu užívání nebytového prostoru v Nevanova    
  1038 Atelier, vydal  Odbor výstavby MČ Prahy 17 souhlas se změnou užívání stavby a  



   stávající Atelier v domě Nevanova 1038 byl odsouhlasen jako bytová jednotka bez dalších  
   stavebních úprav.  Materiál byl předán na katastr s návrhem zapsání do katastru jako  
   bytová jednotka.  Katastrální úřad vrátil tento návrh  s požadavkem na doplnění o schválení  
   této  změny na členské schůzi bytového družstva. Z tohoto důvodu bych rád nechal o  
   požadavku pana Ryšavého nyní hlasovat. 
 
   Realizace výměny PVC rohů a částečně schodnic a podest 
   Tato realizace byla schválena již na začátku roku 2015, ale dosud se nám ji nepodařilo  
   zajistit. I když se to nezdá, současné ceny materiálů jsou dosti vysoké a kompletní výměna    
   by byla dosti finančně náročná. S ohledem na realizaci plynové kotelny rozhodlo PBD o   
   částečnou opravu v rozsahu: 
   - poškozené hrany schodů, které by mohly zapříčinit úraz  
   - výměna nášlapných části schodů 
   - částečná výměna poškozených částí podest   
  
   pojištění majetku Bytového družstva  
    představenstvo jednalo o možnosti pojištění BD s ČSOB a následně po nabídce  došlo   
    i  k dalšímu jednání s ČP, která předložila podstatně vylepšenou cenovou nabídku. Byla  
    podepsána nová Smlouva, která je rozdělena na tři pojištění : 

- Pojištění staveb pro případ živelních a dalších nebezpečí 
- Pojištění odpovědnosti podnikatele 
- Pojištění majetku 
Celé pojištění je sjednáno na 12 měsíců a celkové náklady jsou 44.682.- Kč, což je 
cca o 22 tis. méně oproti staré smlouvě. 

 
 Děkuji za pozornost. 
 
 
Zpracovalo : představenstvo Bytového družstva Nevanova 1037 – 1042 
 
Za správnost :  
 
Václav Strupek – předseda představenstva 
 
 
Antonín Kříž – místopředseda představenstva 
 
 
Ivan Kraus – člen kontrolní a revizní komise              


