
Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, 
 
Dovolte mi, abych Vás přivítal na členské schůzi Bytového družstva Nevanova 1037-1042. 
Vítám mezi námi i ředitelku správní firmy ANESO paní ing. Kuchařovou, dále paní Majerovou 
a naší dlouholetou účetní paní Alenku Kučerovou. 
 
V první řadě je nutné schválit  program dnešní členské schůze.  
 

Program členské schůze:  

1. Zahájení a schválení programu 

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

3. Zpráva o činnosti Představenstva BD 

4. Informace o stavu kolaudace Plynové kotelny 

      5.  Zpráva o hospodaření BD za rok 2017 

      6.  úprava výše příspěvků do fondu oprav  

      7.  Diskuse a  Návrh usnesení  

 8.  Závěr 

 

Program byl schválen  všemi přítomnými členy BD.  

 

Představenstvo navrhuje do orgánů dnešní členské schůze následující členy BD : 

- předsedající  Václav Strupek 

- zapisovatel : Petr Tománek 

- 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 v úterý 22.5.. a následně ve čtvrtek 
26.5.  vchody  1040 – 1042. Schůzky začaly vždy v 18 hod.  Celkem se zúčastnilo 
jednání 28  členů BD vč.SV. Je pro mne nepochopitelné, že jediný vchod 1039 nebyl 
zastoupen ani jedním členem.   Jednání byl vždy přítomen předseda PBD Václav 
Strupek. Za výbor SVJ byli přítomni Radka Navrátilová a  ing.Petr Kačmařík.  

Za správní firmu Aneso se vždy zúčastnila ředitelka ing.Kuchařová.   

Přítomní byli informování o stavu projednávání kolaudace plynové kotelny, byli 
seznámeni s posledním dopisem Městské části Prahy 17 ve věci pokračování 
stavebního řízení. Této části se budu dále věnovat v samostatném bodu dnešní 
schůze.  

Předseda představenstva seznámil přítomné s programem členské schůze , ke 
kterému nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Průběh schůzek vchodů byl věnován i informacím ve věci stavebních úprav, které 
jsou již plně pod kontrolou výboru SVJ a přítomni byly seznámeni s plánem oprav na 
rok 2018. Na schůzi SVJ bude odsouhlasen návrh rozpočtu. V tomto návrhu jsou 
uvedeny i opravy, které požaduje PBD. Jedná se hlavně o rekonstrukce budek pro 



HUP – rekonstrukce byla provedena a převzata od firmy Malinovský včera , ve středu 
30.5.2018. 

Další opravy se budou týkat opravy omítek štítových fasád a hlavně úpravou  anti 
sprejovým nátěrem. V plánu realizace bude i oprava střešní krytiny a klempířských 
prvků nad domy 1037 a 1038, kde dochází k průsakům vody do bytů.  

Dále bude provedena výměna nouzového osvětlení ve vchodech 1037a 1042, která 
je v současné době  mimo provoz.  

Představenstvo  BD se bude zabývat pouze nutnými menšími opravami spojených 
s provozem nájemných bytů, nebytových prostor a prodejen.    

Další požadavek BD byl vznesen na dokončení výměny PVC ve společných 
prostorách. Také tento požadavek budeme chtít zařadit do plánu v roce 2018 a 2019. 
Bude ale záležet na ekonomických  možnostech  SVJ.  

V průběhu roku BD zajišťovalo následující práce, drobné opravy a také dokončovací 
práce okolo plynové kotelny. 

- výměna nášlapů PVC na schodech, výměna PVC na podestách před byty 

- vymalování prostor v suterénech, hlavně tam, kde docházelo k úpravám pro kotelnu 

- osazení nových dveří v prostorách výměníkové stanice, nátěry podlah průmyslovým 
omyvatelným lakem 

- úpravy stěn – obklad vodovzdornými panely  a mnoho dalších menších úprav 
v těchto prostorách 

 

V průběhu prvního čtvrtletí ukončil  Petr  Mang na svoji žádost práci v PBD. Bohužel 
jeho pracovní povinnosti  mu neumožňovaly přítomnost na jednáních PBD. 
V průběhu dubna jsme oslovili paní Zuzanu Šedivou, která převzala funkci po panu 
Mangovi a začala se starat o vchod 1039. 

 

Samostatnou kapitolu tvoří problémy s panem Červenkou – byt č. 3 v Nevanova 
1040. Bohužel se nám nedaří  ovlivnit jeho chování, soustavné problémy se 
zápachem z jeho bytu a hlavně potom i problémy s úhradou nájemného. I když se 
snažíme se s ním setkat a projednat problémy, je to problém.  

 

V průběhu roku také došlo k výměně nájemníků v nebytových prostorách – odešla 
paní Ryšavá  a prodejnu 1037 dostala do pronájmu paní Cakolli.  Ukončila nájem i 
paní Koišová – kadeřnictví 1041 a na její místo přišla paní ing.Gardiánová., která má 
v těchto prostorech kancelář.  

 

Jak jste si určitě všimli, ukončil pronájem i pan Lap Tram – prodejna 1039. Tady 
došlo bohužel i tlaku z naší strany, protože nedodržoval některé dohody a podmínky 
pronájmu. Tento prostor nyní opravíme včetně přístupového schodiště a nabídneme 
k pronájmu.  

 

Těch drobných problémů okolo oprav a provozu nebytových i bytových prostor má 
jak PBD tak výbor SVJ nad hlavu. Je nutné si uvědomit, že některé bytové části mají 
svoji životnost už za sebou – například ventily u radiátorů topení apod.  

 



Jednu věc, kterou je také nutné schválit na dnešní členské schůzi je odpis dluhů, 
které jsou bohužel nevymahatelné. Již jsme to jednou udělali s dlužníky, kteří byli  
exekutory vystěhovány a byl jim zabaven i nějaký majetek. Jednalo se o manželé 
Krejčovi – přízemí 1038. Exekuce proběhla v roce 2009.  V přehledu nedoplatků, 
které dostávám každý měsíc se opakují dluhy , které nejsou dle našeho názoru 

vymahatelné: 

Jarmila Loukotová – 1039 byt č.11 – paní Loukotová je nezvěstná a dluží nám 
185 446.- Kč 

Zdenka Hadravová – 1040 byt č. 15 – tady proběhla exekuce za účasti policie i 
právníka. Bohužel paní Hadravová je také nezvěstná. Dluží nám 460 522.- Kč 

Richard Belovodjanin – 1041 atelier v přízemí – také zde je problém, protože tento 
pán byl hledán i policií ČR bez výsledku. Naposledy byl prý v Norsku.  

Jeho dluh je 126 976.- Kč 

Odpis dluhů bude schválen v hlasováním v Návrhu Usnesení z dnešní schůze.  

 

Otázka prodeje nájemních bytů a nebytových prostor 

Jak si jistě pamatujete, v roce 2016 rozhodla členská schůze, že se nájemní byty – 
jsou celkem čtyři – nebudou prodávat. Celou tuto záležitost jsme projednávali i 
s výborem SVJ a došli jsme k názoru, že na dnešní členské schůzi Vás necháme 
znovu hlasovat v této věci. Máme za to, že by bylo nejlepší nejdříve projednat tuto 
možnost se současnými nájemci a umožnit jim přednostní prodej před vyhlášením 
výběrového řízení. Oba výbory – jak PBD, tak Výbor SVJ by zajistili projednání 
s nájemci a teprve potom by byla svolána členská schůze , která by hlasováním 
rozhodla o prodeji.  

Stejné podmínky by bylo možné uplatnit i v případě prodeje nebytových prostor. 

Není to úplně jednoduché,  ale v krátké budoucnosti to bude  stejně nutné řešit.  

Prosím, nechte si to projít hlavou a při schvalování zápisu z dnešního jednání  BD 
necháme v této věci hlasovat.  

 

Informace o stavu kolaudace plynové  kotelny  je to bod 4 dnešního programu 

Nyní se vrátím k problému kolaudace plynové kotelny. Přiznám se, že bohužel 
některým věcem nerozumím a to jsem pracoval ve stavebnictví více jak 40 let. 
Nebudu se pořád bavit o paní Sádkové, stačí jedna nesvéprávná osoba a amaterské 
jednání OV Prahy 17 a OV Magistrátu hl.m. Prahy. Jak jistě víte, bylo nutné zajistit 
realizaci prodloužení komínu pro odvod spalin a také jsme zajistili,  ve spolupráci 
s firmou SEKOM,  rozptylovou studii vypracovanou firmou TROGON s.r.o. Závěrečné 
hodnocení je jednoduché – lze konstatovat, že vliv provozu na celkovou úroveň 
ovzduší je velmi malý až zanedbatelný. Rozptylová studie byla předána na OV Prahy 
17. Pokud bych Vás měl informovat o jednáních, které jsem vedl s OV Prahy 17 a 
Magistrátem hl.m.Prahy, byly by jsme tady další dvě hodiny. Musím touto cestou 
poděkovat i firmě SEKOM, zvláště panu Vitnerovi, který se některých jednání  
zúčastnil se mnou.  V současné době bylo ze strany OV Prahy 17 přikročeno 
k pokračování stavebního řízení, ke kterému se můžeme jako Bytové družstvo 
vyjádřit a zároveň také i všichni členové SV. Termín možnosti  vyjádření je 10 dní od 
převzetí tohoto Oznámení.  Velmi zajímavá je i skutečnost, že Oznámení bylo 
zasláno společnosti VEOLIA, proč, když i zbývající část potrubí jsem od ní zakoupili.       



O dalším průběhu jednání okolo Stavebního povolení a kolaudace Vás budeme 
informovat buď krátkou informací na nástěnkách, nebo na webových stránkách BD.     

Kdo by potřeboval obsáhlejší informace, může mě navštívit v naší kanceláři 
v Nevanova 1037.  

Z jedné věci máme ale radost. Po skončení topné sezony můžeme prokazatelně 
konstatovat, že plynová kotelna nám všem šetří peníze. Ve spolupráci s ANESEM 
jsme vyhodnotili  ekonomické  výsledky – porovnání nákladů na topení  a ohřev teplé 
vody. Uvedu tedy náklady na teplo a ohřev vody za rok 2017. Teplo nás stálo  

683 tis. Kč, ohřev teplé vody 455 tis.Kč.  Hlavní porovnání je ale cena za Gigajaul – 
ten nás stál 477 Kč jak pro teplo, tak pro ohřev teplé vody.   Veolia prodávala teplo 
za 693.- Kč za Gigajaul, za ohřev teplé vody 646.- Kč za Gigajaul.  Prokazatelná je 
úspora na nákladech tepla a ohřevu vody – ušetřili jsme 470 395 Kč. Myslím si, 
že dál není co dodat. Pokud to bude i nadále, budeme mít kotelnu zaplacenou cca za 
3,5 roku.  Paní Sádková uvedla v profi novinách Blesk , že návratnost investice bude 
okolo 57 let. Také k této informaci nemám co dodat.  

 

Děkuji Vám za pozornost. 

  

 

 

 

 


