
Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, 
 
Dovolte mi, abych Vás přivítal na členské schůzi Bytového družstva Nevanova 1037-1042. 
Vítám mezi námi i notáře JUDr. Ivana Ertelta a ředitele správní firmy ANESO pana Jakuba 
Jablonskýho.  
 
V první řadě je nutné abychom schválili  program dnešní členské schůze. Po konzultaci 
s notářem JUDr.Erteltem je nutné nejdříve schválit  změnu Stanov. Změna se bude týkat 
pouze  počtu členů Představenstva BD a Kontrolní komise BD. Proto došlo k úpravě 
programu dnešní členské schůze: 
 

Program členské schůze:  

1. Zahájení a schválení programu 

2. Volba organu členské schůze - předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele 
zápisu a skrutátory.  

      3.  Změna stanov BD Nevanova 1037 – 1042 , která se týká pouze počtu členů   

           Představenstva BD a počtu členů Kontrolní komise.   

      4.  Zpráva o činnosti PBD a informace o Plynové kotelně 

 5.  Volby do Představenstva  a Kontrolní komise BD  

 6.  Diskuse a návrh usnesení 

 7.  Závěr 

Program byl schválen  všemi přítomnými členy BD.  

 

Představenstvo navrhuje do orgánů dnešní členské schůze následující členy BD : 

- předsedající  Václav Strupek 

- zapisovatel   Ing. Petr Kačmařík 

- ověřovatelé zápisu  Ivan Kraus, Václav Strupek 

Skrutátoři – Pavel Harvánek  , Petra Chocholová  a  Zuzana Šedivá 

Navržené osoby do orgánů dnešní členské schůze byli schváleni.  

 

Na začátku bych Vás rád seznámil s průběhem schůzek vchodů.  Jednání jsme 
rozdělili na dvě skupiny –  vchody 1037 – 1039 ve středu 6.12. a následně ve čtvrtek 
7.12.  vchody  1040 – 1042. Schůzky začínaly vždy v 18 hod.  Celkem se zúčastnilo 
jednání 31 členů BD. Za SVJ bylo přítomno 22 členů Jednání byl vždy přítomen 
předseda PBD Václav Strupek  i předseda výboru SVJ ing.Petr Kačmařík.  

Přítomní měli připomínky nejvíce ke stavu kolaudace plynové kotelny. S tím Vás 
seznámím v samostatném bodě.  

Dále byla vedena diskuze k problémům s rozvody teplé a studené vody ve 
stoupačkách. Firma Techem, která zajišťovala výměnu měřidel odběrů vody,  nás 
upozornila na možné problémy s těmito rozvody.  

Tato skutečnost bude projednána i na výboru SVJ a dle našeho názoru bude nutné 
zajistit výměnu části rozvodů alespoň v problémových bytech. Stejný problém je ale i 
s vzduchotechnickém odvětrání – starý rozvod je tvořen azbestem, ten je ale 
zakázán a majitelé domů by měli zajistit výměnu – osobně si myslím, že termín 
výměny těchto rozvodů je dávno již za námi.  

Dále byla projednávána rekolaudace prodejny v Nevanova 1039. Prodejna byla 
kolaudována jako prodejna Drogerie a kontrolní orgán Prahy 17 požaduje provést 



rekolaudaci na prodejnu Potravin. Tato rekolaudace byla schválena 21 přítomnými 
členy SVJ, 1 člen byl proti. Dnešní členská schůze bude schvalovat tento návrh – 
hlasovat budou pouze členové SVJ, kteří jsou dnes přítomni na členské schůzi.    

Další požadavek byl vznesen na dokončení výměny PVC ve společných prostorách. 
Také tento požadavek bude vznesen na výbor SVJ, který by měl tyto práce zajistit a 
tím by došlo k dokončení kompletní  výměny PVC ve všech vchodech.  

 

Nyní se vrátím k problému kolaudace plynové kotelny. Nejdříve bych Vás ale 
seznámil o topení a dodávkách teplé vody, které zajišťujeme již od prosince 2016.  
Pochopitelně sledujeme i stav odběru plynu a vody, tak abychom mohli posoudit 
návratnost této investice. Je pochopitelné, že začátek provozu byl náročný hlavně 
z hlediska obsluhy kotelny a výměníkové stanice. Dle našich záznamů je k termínu 
30.11.2017 úspora nákladů okolo 27%.  Předpokládáme ale ještě větší úsporu 
s ohledem na „učení se regulace“, takže podle nás bude úspora řádově okolo 30% 
nákladů oproti nákladům na teplou vodu a topení v minulých letech.    

Vrátím se ale k hlavnímu problému a to je kolaudace  plynové kotelny.  Většina z nás 
má výhrady proti problémům, které způsobila MČ Prahy 17. Opomněla  seznámit 
členy SVJ – spolumajitele objektů -  s vydáním stavebního povolení. Tím porušila 
stavební zákon a na základě rozhodnutí  Magistrátu hl.m. Prahy se Stavební 
povolení zrušilo a celá věc se vrátila na MČ Prahy 17 k novému projednání.  Nerad 
bych se opět vyjadřoval k průběhu celého jednání s Odborem Výstavby MČ Prahy 17 
a hlavně jednání s právním odborem Magistrátu hl.m.Prahy. Je neskutečné, že přes 
předání dokladů prokazujících,  že paní Sádková byla se vším seznámena, 
zúčastnila se i jednání členské schůze, která odsouhlasila realizaci plynové kotelny, 
nikdo z orgánů MČ Prahy 17 i Magistrátu hl.m. Prahy nevzal tyto skutečnosti 
v úvahu.  Celá záležitost byla nakonec předána právníkovi BD, který upozornil 
Magistrát hl.m. Prahy  a MČ Praha 17 na možné soudní řešení.  

Seznámím Vás v krátkosti s posledním  dopisem, který jsem doporučeně dostal přes 
datové schránky 8.12.2017. Toto rozhodnutí  dostanou písemně  i všichni 
spoluvlastníci. Tento dopis se zabývá hlavně bezpečným odvodem spalin komínem a 
požaduje od realizační firmy SEKOM prokázání, že odkouření je provedeno dle  

ČSN 734201/2010. Z ověřené stávající dokumentace od dodavatele nelze stávající 
provedení ověřit. Po projednání s firmou SEKOM,  budou dodány podklady pro 
předání MČ Prahy 17, které budou prokazovat provedení dle udané ČSN.  

Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle par. 91 odst.1 správního řádu 
nelze dále odvolat.  

Toto rozhodnutí jsme dostali dva dny před Členskou schůzí,  proto v současné době 
nejsem schopen dále komunikovat s MČ Prahy 17. Budeme Vás v této věci i nadále 
informovat.  

 

Děkuji za pozornost.  

 

Václav Strupek – předseda Představenstva BD 

 

Antonín Kříž – místopředseda Představenstva BD 

 

 



 

 

 


