
Zpráva o činnosti představenstva za období od 1.10.2016 do 24.5.2017 
 
Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, 
 
Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Představenstva  BD za období od  
poslední členské schůze do 24.5.2016 .  
 
Na začátku  Vás seznámím s plněním úkolů, které byly specifikovány v usnesení z minulé 
členské schůze, která uložila Představenstvu BD :  
 

a) zajistit dokončení realizace  plynové kotelny k vytápění domů a TUV včetně 
návazných prací s ohledem na kolaudaci ze strany MČ Praha 17  

Jak všichni určitě víte, plynová kotelna je dokončena a byla uvedena do 
zkušebního provozu 4.1.2017 – v další části mojí zprávy budu informovat o dalších 
problémech spojených se zajištěním kolaudace plynové kotelny 
 
b) zajistit realizaci výměny vchodových dveří firmou Interior-doors  
Realizace byla zajištěna, zatím se nevyskytly žádné větší závady, do konce srpna 
máme veškerý servis zdarma. Díky automatickému uzamknutí dveří se dá říci, že 
nežádoucí návštěvy bezdomovců jsou už minulostí.  
 
c) dokončit renovaci PVC v rozsahu dle ekonomických možností  
Renovace povrchů schodů a podest - opravy a výměny PVC byly zajišťovány dle 
dohody s SVJ a Anesa. Další úpravy  budou již pod vedením výboru SVJ.  
 
d) vytvořit zábrany proti vniknutí osob pod schody u vchodů do objektů 
Také tento úkol byl zrealizován a mohu říci, že od okamžiku realizace nedošlo 
k žádnému vniknutí bezdomovců do našich objektů.  
 

Jako obvykle jsme svolali ve spolupráci s výborem SVJ schůzky vchodů před konáním 
členské schůze a shromážděním vlastníků.  Na těchto schůzkách se projednávala 
kolaudace plynové kotelny a problémy s tím spojené. Dále potom byla účastníkům 
předána Zpráva o hospodaření za rok 2016., dotazy zodpovídal ředitel správní firmy 
ANESO pan Jablonský. SVJ potom seznámilo přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 
2017, projednávání jednotlivých oprav a modernizací.  
Schůzek se zúčastnil i ředitel správní firmy Aneso pan Jablonský.  
V úterý 16.5. byla schůzka vchodů 1039 – 1040 – účastnilo se jí 10 členů. 
Ve středu 17.5. byla schůzka vchodů 1037 -1038 – účast 13 členů. 
Ve čtvrtek 18.5. byla schůzka vchodů 1041-1042 – účast 7 členů. Tady účast ovlivnilo 
hokejové utkání českého týmu na Mistrovství světa.  
 

Nyní Vás seznámím s stavem kolaudace  Plynové kotelny, která již zajišťuje vytápění našich 
domů a zároveň i ohřev TUV.  
Na základě zajištění všech podkladů pro kolaudaci jsme požádali o svolání kolaudační 
prohlídky. Odbor výstavby Prahy 17 vyzval účastníky kolaudačního jednání na závěrečnou 
prohlídku na den 13.4. V průběhu výstavby , ani v průběhu zkušebního provozu nebyly 
vzneseny žádné připomínky z řad členů našeho družstva  a ani z řad společenství vlastníků. 
Kolaudační prohlídky jsme se zúčastnili ve složení Václav Strupek, ing.Petr Kačmařík a Ivan 
Kraus. Kolaudační komisi byly předány veškeré dokumenty včetně revizních zpráv a 
dokumentace skutečného provedení. Komise byla seznámena i s průběhem zkušebního 
provozu. Zástupci Odboru výstavby potom informovali přítomné o dopisu paní Sádkové ze 
vchodu 1039, kde uvedla, že nikdy nebyla seznámena s realizací plynové kotelny a navíc 
s ní nikdy nesouhlasila. Uvedla, že neměla možnost se vyjádřit ke stavebnímu řízení a nyní 
cituji část jejího dopisu – stavbu jsem považovala za černou svévolnou stavbu. Uvedla, 
že provedená stavba jí působí značná omezení, nemůže větrat a zplodiny se jí hrnou přímo 



do bytu. Byly jsme několikráte na střeše a sledovali jsme pohyb spalin. Nikdy jsme nebyli 
svědky , že by pára vycházející z komínu „šla po fasádě“.  
Následně OV přerušil kolaudační řízení a požádal BD o doplnění některých dokladů. Osobně 
jsem na OV donesl zápis z jednání členské schůze ze dne 2.11.2015 včetně prezenční listiny 
a Usnesení z členské schůze. Na prezenční listině je paní Sádková podepsána a dokonce 
v záznamu je i její diskuze  k této věci. Usnesení z této schůze , na základě hlasování, 
odsouhlasilo realizaci plynové kotelny. Stavba byla povolena a ve všech vchodech bylo na 
nástěnkách umístěno Oznámení o povolení stavby.  
Bohužel je ale pravda, že Odbor výstavby nepožádal majitele bytových jednotek, 
spoluvlastníky společných částí domu,  o vyjádření ke stavebnímu povolení. V současné 
době máme o projednávání stížnosti paní Sádkové  informace od Odboru výstavby Prahy 17, 
které když jsem slyšel, musel jsem si dát panáka. OV Prahy 17 předal celou záležitost 
k projednání na Magistrát hl. m. Prahy. Přiznávám se, že  nechápu, proč celou záležitost 
neřešil ve své kompetenci, protože veškeré podklady prokazující, že paní Sádková lže. OV 
od nás dostal kompletní podklady písemně, včetně podepsané prezenční listiny. Podle mne, 
bude Odbor Výstavby  Magistrátu hl.m.Prahy potřebovat minimálně 3 měsíce k vyřízení.    
S ohledem na závažnost této situace jsme projednali na zasedání výboru SVJ a PBD 
možnost úpravy komínu spočívající v posunu výfukové části do středu domu Nevanova 
1039. Tímto by se dala celá záležitost vyřešit, bohužel náklady na tuto úpravu by byly okolo 
130 tis. Kč. V usnesení dnešní schůze bude proto nutné tuto realizaci a finanční 
náklady s tím spojené odsouhlasit.  
Bohužel celá tato situace ovlivňuje další jednání s VEOLIÍ, která očekává schválení varianty 
s odkupem vedení potrubí a pozemku od SVJ. Původní požadavek na vytěžení přípojky byl 
odhadnut na cca 1,3 mil Kč. Po velmi problémových jednáních nakonec byl zpracován 
Znalecký posudek, jehož výsledná cena je 237 930 .- Kč. Znalecký posudek vypracoval 
ing.Miroslav Kopáček z Chrudimi.  Tato varianta je pro SVJ nepřijatelnějším a finančně 
nejlepším řešením tohoto problému. Její schválení bude také navrženo k odsouhlasení na 
dnešní schůzi BD a následně na SVJ.  Je nutné to schválit v usnesení z dnešní schůze,  
protože já se potom při hlasování na schůzi SVJ musím řídit vaším rozhodnutím.   
 Poslední věc, která je velice důležitá a hlavně nutná. Po skončení zkušebního provozu je 
nutné vypustit stávající vodu z rozvodů a nahradit ji vodou upravenou pro UT. Je proto velice 
nutné zajistit z Vaší strany otevření ventilů u radiátorů UT v pondělí 29.5. a nechat otevřené 
ventily do neděle 4.5.2017. Vůbec nic se ale nestane, když necháte ventily otevřené přes 
celé letní období.  
 
Nyní bych Vás informoval o další činnosti PBD. 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.  
V současné době je to  Společenství vlastníků, které rozhoduje o údržbě, realizaci oprav a 
řešení problémů spojených s užíváním bytů. Bytové družstvo má na starosti pronajmuté 
nebytové prostory, jako jsou např. prodejny apod a dále 4 byty , které v současné době 
pronajímá. Je proto nutné v případě problémů se obracet na výbor Společenství vlastníků.  
Ten bude řešit i současný problém některých prostor v suterénu, které jsou uzavřeny a nikdo 
z nás neví, kdo je využívá. Obracím se proto na Vás s prosbou o předání informace o 
využívání těchto prostor a zároveň požádat SV o pronájem těchto prostor. Tyto podklady 
prosíme předat do kanceláře BD Nevanova 1037 v přízemí do 30.6.2017. Potom budeme 
nucení prostory, které jsou uzavřeny a nemáme od nich klíče, otevřít za přítomnosti členů 
výboru a správcem nemovitosti firmou ANESO.  
     
Jak si určitě pamatujete, členská schůze v roce 21015 rozhodla, že další prodej bytů popř. 
nebytových prostor nebude realizován. S ohledem na současný stav, 8 nebytových prostor a 
dále 4 byty které se pronajímají,  považuje PBD za správné povolit prodej těchto prostor na 
základě výběrového řízení. Také tento bod bude součástí rozhodnutí z této členské schůze.  
 
 



Pro jednání SVJ potřebuji zmocnění členů BD k hlasování za BD k jedné záležitosti. Prosím 
o pozornost. Paní Sádková podala žádost o možném zakoupení části chodby, prostorů před 
vstupem do bytu v 7.p. Představuje si cenu 2000.- Kč  za m2. Já budu hlasovat na jednání 
SVJ tak, jak  rozhodne hlasování, které bude také zahrnuto do dnešního usnesení členské 
schůze. Můj osobní názor je, že cena m2 obytné plochy má dneska podstatně vyšší cenu, 
než nabídla paní Sádková.  
 
Další bod je bohužel otázka problému pana Zdeňka Červenky – byt č.3, Nevanova 1041. 
Bohužel, jeho přístup k údržbě bytu je jedním slovem tragický. Občas nám vytopí část 
sklepních prostor z důvodů ucpání odpadu, občas se vyspí před dveřmi bytu, většina jeho 
sousedů si stěžuje na velký zápach, který se šíří z jeho bytu. Další problém je otázka dluhů, 
které v současné době dosáhly výše cca 17 tis.Kč.   
PBD proto žádá dnešní členskou schůzi o odsouhlasení využití právních kroků pro poslední 
varování pana Červenky: pokud by se situace rapidně nezlepšila, podnikneme kroky k  
vyloučení pana Červenky z Bytového družstva.  
 
Představenstvo obdrželo dopis od manželů Šejkových, kteří požádali PBD o převedení 
nebytového prostoru Ateliér na bytový prostor. Chtějí využívat Atelier jako byt pro svého 
syna, kterému je 20 let a letos začíná studium na Karlově univerzitě. Bohužel u Atelieru to 
není možné. Představenstvo s tímto souhlasí, ale převedení lze zajistiti pouze po 
odsouhlasení na členské schůzi.  
 
Již na schůzích vchodů jsme informovali přítomné o tom, že PBD v tomto složení končí podle 
Stanov odsouhlasených na členské schůzi 2014 v roce 2017. Volební období je tříleté. 
Z toho důvodu bude nutné svolat koncem tohoto roku členskou schůzi BD a zajistit volby do 
PBD a volby kontrolní komise.  
   
 
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              


