
Zpráva o činnosti představenstva za období od 1.11.2015 do 30.9.2016 
 
Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, 
 
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Představenstva  BD za období od  
poslední členské schůze do 30.9.2016 .  
 
Na začátku  Vás seznámím s plněním úkolů, které byly specifikovány v usnesení z minulé 
členské schůze, která uložila Představenstvu BD :  

a) zajistit realizaci plynové kotelny k vytápění domů a TUV vč. souvisejících prací jako je  
úprava skříní na plyn a náhradní sklepní prostory pro zrušené sklepy  

Tento úkol se zdál být celkem jasný, bohužel jsme museli čelit lidské hlouposti a podařilo se 
nám splnit tento úkol vydáním Stavebního povolení, které bylo vydáno 21.5.2016, ale právní 
účinnosti nabylo teprve 21.srpna 2016. Podrobnější informace uvedu  jako samostatný bod 
mé  Zprávy o činnosti Představenstva.   
  
      b)  zajistit realizaci výměny vchodových dveří s nejlepší nabídkou na základě výběrového   
            řízení s účastí min. 3 firem  
Představenstvo projednalo nabídky firem HOOSTA , BOULIT a odsouhlasilo po drobných 
úpravách  Smlouvu o dílo s firmou  Interior-doors s.r.o., která byla podepsána 31.8.2016 
s termínem dokončení do 60 dnů od úhrady zálohy. Záloha byla uhrazena 1.9.2016.  
Po dohodě s dodavatelskou firmou jsme požádali o dokončení prací po skončení prací na 
plynové kotelně. Jediným problémem je příprava pro osazení zárubní, které mají spodní rám, 
který bude nutné zabudovat do spodní, pochozí části podlahy.  Předpokládáme, že montáž 
dveří bude zahájena první týden v listopadu a bude trvat maximálně 6 pracovních dní. Podle 
projednání s výrobcem a dodavatelem elektro rozvodů nebude muset být zajištěna výměna 
čipů. O montáži budete informováni  vývěskou na nástěnkách ve jednotlivých vchodech.  
 
Bohužel jsme nestihli, s ohledem na SVJ, svolat členskou schůzi BD a tak jsme zajistili 
informace formou společného zasedání vchodů. První se uskutečnilo ve dnech 21 až 
23.června, přítomno bylo celkem 40 členů BD a projednávali se hlavně novinky okolo 
projednávání realizace plynové kotelny a výměny vchodových dveří. Také se projednávali 
otázky spojené s výměnou PVC, opravy odpadového potrubí a rozvodů vody ve 
stoupačkách.  
Před dnešní členskou schůzí se konaly další schůzky vchodů a to ve dnech  20, 21 a 22.9.  
Přiznám se, že jsem čekal s ohledem na informace okolo realizaci plynové kotelny, ale 
zároveň i projednání nových informací  o SVJ podstatně větší účast. Pouhých  34 členů BD 
není zrovna ideální účast. Předseda výboru SVJ ing.Kačmařík informoval přítomné hlavně o 
dvou bodech, které se budou projednávat na schůzi SVJ, která se koná  po naší schůzi. 
Jednalo se o novém rozpisu plateb a o odměnách pro členy výboru a kontrolní komisy SVJ. 
Požádal bych pana předsedu SVJ, aby v rámci diskuze seznámil přítomné s těmito body, 
protože já se potom při hlasování na schůzi SVJ musím řídit vaším rozhodnutím.   
  
Nyní se vrátím k bodu, který je pro nás asi hlavní a to je realizace vlastní Plynové kotelny, 
která zajistí vytápění našich domů a zároveň i ohřev TUV. Po velice dlouhém projednávání a 
díky chybám , ke kterým došlo jak na Magistrátu hl.m.Prahy , tak na Stavebním odboru MČ 
Prahy 17. Nakonec ale Stavební povolení nabylo právní moci dne 21.8.2016. Na základě 
platného stavebního povolení byla podepsána Smlouva o díle s generálním dodavatelem 
firmou SEKOM spol. s r.o. dne 8.září 2016. Smluvní cena dodávky činí 1 392 504.- Kč + 
příslušné DPH, které činí 15%. Bohužel, tento rozpočet byl zpracován v roce 2014 a za 
poslední dva roky šly některé ceny nahoru. Doufám, že se vejdeme do rozpočtu s maximální 
odchylkou + 10%.  K předání staveniště firmě SEKOM došlo v úterý 13.9.a následně došlo 
k zahájení stavebních úprav nutných pro montáž technologických zařízení. Již na začátku 
jsme dohodli menší změny z důvodu jednodušší montáže a lepšího přístupu k zařízení 
kotelny. Jedná se hlavně o umístění boilerů pro ohřev TUV, které se umístili do místnosti 



prádelny, která není funkční.  Nádrže jsou umístěny na novém betonovém soklu. V místnosti 
kotelny byly osazeny dle projektu Protipožární dveře s odolností 30 min. Podle současného 
stavu realizace, stavební práce nutné pro stavební připravenost k montáži technologie  se 
předpokládá   dokončení montáže technologických zařízení tak, aby bylo možné zahájit 
zkušební provoz kotelny koncem října okolo  27.10.2016. Odpojení od Pražské teplárenské 
bude k termínu 31.10.2016. Pokud bude třeba, dojde k posunu tohoto termínu o měsíc. 
Budou následovat dokončovací práce, přejímka  kompletního díla by měla být v prvním 
listopadovém týdnu. Dalším nepříjemným překvapením je nový majitel Pražské teplárenské, 
kterým se stala francouzská firma VEOLIA. Tady může nastat nepříjemná záležitost ve věci 
demontáže přívodů tepla do našich objektů. Budeme v této věci i nadále jednat.   
Pro  technický dozor investora jsou určení členové Představenstva BD a kontrolní komise ve 
složení :  
Pro stavební práce – Václav Strupek a Antonín Kříž 
Pro montáž technologie – Ivan Kraus.  
 
Velmi důležitá je i kvalifikovaná obsluha, která bude zajištěna 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 proškolení 1 osoby je 
cca. 3500,- Kč, platnost průkazu je 3 roky. Představenstvo proto žádá jak členy BD, tak členy 
SVJ, kteří by měly o tuto činnost zájem  a předpoklad pro složení testů o  přihlášení k rukám 
PBD. 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 ).  
Pochopitelně je také možné pověřit tímto servisem a provozem kotelny firmu SEKOM. O této 
alternativě budeme jednat v následujícím jednání Představenstva BD.  
Pokud budete mít nějaké dotazy k této věci, prosím počkejte na část programu diskuze.  
 
Vrátím se k činnosti Představenstva za hodnocené období.  
Představenstvo se scházelo na jednání minimálně 1x  za měsíc a řešilo problémy spojené 
nejenom s údržbou a  renovacemi, ale i s problémy okolo stížností členů BD nebo SVJ.  
Bohužel je nutné poznamenat, že někdy je opravdu problém velmi nepříjemný pro majitelé 
bytu. Představenstvo se bude muset v budoucnu zabývat problémovým chováním pana 
Červinky z vchodu 1041, který nejen že dluží za nájem a za služby okolo 15 tis.Kč, ale 
hlavně již několikráte vytopil sklep a atelier pod jeho bytem. Bohužel, opět dochází 
k problémům s včasnou úhradou nájmu, popř. i úhradou služeb. Této věci musíme věnovat 
dost času. Tady určitě nečeká ani SVJ jednoduchá činnost.    
 
Hlavní činností PBD je správa domů, opravy a případné rekonstrukce. Tato část představuje 
drobné stavební, instelaterské a elektro montážní práce. Je prováděná pravidelná kontrola 
elektro zařízení včetně výměny žárovek, servis plynových rozvodů včetně napojení na 
spotřebiče.  
 

Jedna z dlouhodobých akci je realizace výměny PVC rohů na schodech s realizací nového 
PVC Novoflór  na schodnicích a podestách. Tyto práce se snažíme provádět v návaznosti na 
ostatní práce spojené s údržbou objektu. Předpokládáme, že tato  obnova bude dokončena 
jako akce SVJ, popř. BD. Stejný problém nastává s úpravou výtahových dveří. Výtahové 
kabiny jsou velice pěkné a my by jsme chtěli navázat i na vzhled vchodových dveří z přední 
strany. Zatím jsem vybrali nové nerezové madla a nyní jednáme o možnostech úprav formou 
omyvatelné folie s nějakým dekorem. Uděláme jedny vzorové dveře a potom budeme chtít 
znát Váš názor na realizaci všech dveří.  
Samostatným problémem a ne zrovna jednoduchým, je úprava rozvodů vody a osazením 
nových uzavíracích ventilů. Je nutné vyměnit plastové ventily za ocelové. Bohužel přistup ke 
stoupačkám v některých bytech je problémový, ale budeme se s tím muset nějakým 
způsobem vypořádat. Stejným problémem je i výměna odpadového potrubí ve sklepních 



prostorách. Ukázalo se to ve vchodě 1039, kde jsme museli změnit i vedení odpadu. 
Odpadové potrubí bylo přemístěno ze sklepu nájemníka do přístupné chodby.  
Budeme muset v této věci jednat společně s SVJ a zajistit jak havarijní opravy, tak údržbu a 
opravy stávajících rozvodů vody, kanalizace i elektro.  
Určitě budou následovat i  drobné stavební práce spojené s možným poškozením podlah ve 
sklepních prostorách, poškození části fasády při výměnách vchodových dveří.   
 

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              


