
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 a  dále paní  Alenku 
Majerovou.  
 
V první řadě je nutné schválit  program dnešní členské schůze.  
 

Program členské schůze:  

1. Zahájení a schválení programu 

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

3. Informace o volbách do statutárního orgánu Společenství vlastníků včetně  
představení firmy Obyvatelé-servis s.r.o., která má zájem vykonávat funkci 
Předsedy společenství 

Žádám tedy o úvodní slovo ing.Kačmaříka 

4. Informace z jednání schůzí vchodů včetně nabídek na prodej členských podílů 
k bytům BD 

      5.  Informace o směrnici GDPR – způsob udělení souhlasu 

      6.  Diskuse a  Návrh usnesení  

 7.  Závěr 

 

Program byl schválen  43 hlasů -  Zdržel se hlasování  2 hlasy -  Proti 2 hlasy 

 

Představenstvo navrhuje do orgánů dnešní členské schůze následující členy BD : 

- předsedající  Václav Strupek 

- zapisovatel : Petr Tománek 

- ověřovatelé zápisu :  Ivan Kraus, ing.Kačmařík  a Václav Strupek 

Skrutátoři – Pavel Harvánek  , Petra Chocholová  a  Zuzana Šedivá 

 

Orgán čl.schůze byl schválen  47 hlasů - Zdržel se hlasování  0 - Proti 0 

 

Dovolte mi, abych Vás seznámil s průběhem schůzek vchodů.  Jednání jsme rozdělili 
na dvě skupiny –  vchody 1037 – 1039 v úterý 13. listopadu a následně ve čtvrtek 15.  
listopadu vchody  1040 – 1042. Schůzky začaly vždy v 18 hod.  Celkem se zúčastnilo 
jednání 33  členů BD vč.SV.  Jednání byli vždy přítomni předseda BD Václav Strupek 
a za výbor SVJ byli přítomni Radka Navrátilová a  ing.Petr Kačmařík.  

Přítomní byli informování o stavu projednávání kolaudace plynové kotelny, byli 
seznámeni s tím, že celá záležitost byla opět předána na Magistrát hl. m. Prahy. Dle 
informace ing. Rogalevicze z Odboru výstavby Praha 17 by měl být vyřešen tento 
problém do března 2019. Pro mne je to z hlediska provozu a údržby kotelny 
nepochopitelné. Také nechápu, jak může jeden člověk, který lže, ovlivnit kolaudaci 
kotelny.  Jenom pro zajímavost a dobře poslouchejte …… není možné zatím 
kompletně vyhodnotit úspory za 2018, ale jenom pro srovnání k 30.11.2018 jsme 
ušetřili náklady za topení a teplou vodu cca 270 tis. Kč. Pokud bude plynová kotelna 
v provozu, předpokládáme, že v roce 2020 budou náklady na realizaci kotelny 
umořeny. Průběh schůzek vchodů byl věnován i informacím ve věci plánu větších 



stavebních úprav, které ale musí projednat SV a  následně projednávat na členské 
schůzi v roce 2019 - na této schůzi budou členové seznámeni s plánem oprav na rok 
2020 včetně návrhu rozpočtu. V tomto návrhu budou uvedeny i opravy, které 
požaduje PBD. Jedná se hlavně o úpravu bočních fasád s úpravou anti-grafiti. Také 
je nutné s ohledem na finanční možnosti se zabývat dokončením výměny PVC ve 
společných prostorách. Představenstvo  BD se bude zabývat pouze nutnými menšími 
opravami spojených s provozem nájemních bytů, nebytových prostor a prodejen.    

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. O vyloučení rozhoduje 
členská schůze BD. O udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení rozhoduje 
představenstvo BD. Budeme se touto záležitostí zabývat a pokud i nadále budou 
problémy  včetně  dluhů pana Červenky, předložíme tento návrh na příští členské 
schůzi, která bude v průběhu září – října v roce 2019.  

 

Otázka prodeje družstevního podílu k nájemním bytům v majetku BD  

Jak si jistě pamatujete, v roce 2018 rozhodla členská schůze v květnu, že se nájemní 
byty – jsou celkem čtyři – nabídnou k prodeji. Jedná se o prodej družstevního podílu 
k daném bytu. 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. Oba 
výbory – jak PBD, tak Výbor SVJ odsouhlasili, že nejdříve budou podíly k bytu 
nabídnuty současným nájemcům. Proto jsme oslovili dopisem ze dne 2.listopadu 
současné nájemce a požadovali odpověď na naší nabídku do 19. listopadu. Také 
jsme oslovili realitní firmu REMAX s požadavkem na ocenění těchto čtyř bytových 
jednotek.  

Byt č.2 v Nevanova 1038, 3+1 - přízemí – manželé Dudyovi, pronájem na dobu 
neurčitou. Po projednání jsme dostali informaci, že nemohu byt koupit s ohledem na 
finanční možnosti. Ocenění od firmy REMAX na koupi členského podílu k bytu včetně 
nájemců  je 2.438 tis.Kč.  

Byt č.16 v Nevanova 1038, 3+1 – 6.patro – nájemci manželé Vackovi. Také tady bylo 
řečeno, že nájemci na koupi členského podílu k bytu nemají finanční prostředky. 
Tržní hodnota na tento byt je od fy.REMAX  2,566 tis.Kč. 

Byt č.15 v Nevanova 1039, 3+1 – 6.patro – nájemce paní Muroňová nám předala 
nabídku na koupi členského podílu  k bytu ve výši 2.680 tis.Kč. Poukázala na to, že 
do bytu investovala cca 250 tis.Kč , rekonstrukce chodby, nová kuchyně, částečná 
rekonstrukce elektro a rozvodů vody a plynu. Celková investice do bytu činí 2.930 
tis.Kč. O této nabídce necháme na konci této informace hlasovat. Také tady je tržní 
hodnota dle fy.REMAX 2.566 tis.Kč. 

Byt č.11 v Nevanova 1039, 3+1 – 4.patro – nájemce pan Oldřich Staněk nám předal 
nabídku na koupi členského podílu k bytu ve výši 2.520 tis. Kč. 25.10.2013 uhradil 
dluh na tomto bytě po paní Loukotové ve výši 177 tis Kč. Mimo to měl větší náklady 
na rekonstrukci bytu – odstranění starých podlah, zateplení a nové plovoucí podlahy 
v celém bytě. Renovace rozvodů vody a odpadů + nová kuchyň. Likvidace starých 
omítek, nové štuky a malby. Náklady na tyto práce jsou cca 300 tis. Kč. Celková 
investice do tohoto bytu činí 2.997  tis. Kč. Také tady je tržní hodnota dle fy.REMAX 
2.566 tis.Kč. 



S ohledem na vážnou situaci bych vás požádal o diskuzi k této věci. Po diskuzi 
budeme hlasovat o prodeji družstevních podílů. 

 

Nyní je také nutné uvažovat o vstupu majitelů podílů k bytům BD a projednat jejich 
vstup do Společenství vlastníků. Tady je nutné i tomuto problému věnovat více 
pozornosti. Prosím proto členy BD o jejich názor k tomuto bodu a velice rád se sejdu 
s majiteli družstevního podílu. Není problém mě navštívit v kanceláři BD v přízemí 
Nevanova 1037.  

 

Zpracoval : Václav Strupek  

 

 

   

 


