
Souhrnná zpráva o činnosti představenstva za první 3 roky 

jeho činnosti 

Představenstvo se scházelo minimálně 2 x měsíčně, každé 

zasedání trvalo cca 3 hodiny. Na schůzích byla rozdělena 

práce pro jednotlivé členy na příštích 14 dní. Schůzí se 

účastnili i členové KK. Rok a půl pracovali členové 

představenstva bez nároku na odměny, pak za odměnu 

schválenou ČS.  

Po dvou letech práce v provizorních podmínkách se ukázalo 

jako nezbytné vytvořit zázemí jak pro představenstvo a kk, tak 

i pro pozdější zástupce SVJ. Proto byla zařízena jako kancelář 

BD bývalá klubovna pionýrů v 523. Od května 2013 byla 

přijata pí. Dvořáková jako zaměstnankyně družstva. Její 

pracovní náplní bude především administrativa. Cílem by 

mělo být zjednodušení práce pro členy představenstva a 

následně i finanční úspory, neboť odměny členům 

představenstva by mohly být sníženy.  

První rok představenstvo pracovalo zejména na získání peněz, 

převzetí domu, všech dokumentů atd. Druhý rok to byly 

převody a rekonstrukce bytů. Třetí rok přípravy na převod 

bytů do OV – ke dnešnímu dni je jich 44.  

Neustále probíhaly opravy a revize, největší byla výměna 

portálů. Podařilo se vyjednat opravu chodníků jak s Hl.m. tak 

s Prahou 8. Byli vystěhováni 2 největší neplatiči a v současné 

době jsou podány 2 žaloby na vyklizení bytů. Vybírání nájmů 

se daří lépe než v minulosti. Družstvo má kromě již zmíněné 



pí. Dvořákové další zaměstnance – pí. Dolejšovou na úklid a p. 

Šebestu jako správce. Dle ohlasů jsou s jejich prací lidé celkem 

spokojeni (kritiků je málo, ale jsou více slyšet).  

V budoucnu je třeba řešit odkoupení pozemku, spolupráci se 

Severním městem a výdaje na správu vůbec a určitě by bylo 

přínosem, kdyby se ti, kteří mají dotazy či připomínky, 

obraceli na členy představenstva jinou než anonymní formou.  

Všem členům představenstva bych ráda poděkovala za 

odvedenou práci a těm, kteří budou znovu zvoleni, popřála do 

budoucna hodně štěstí. Všem pak, aby se jim v domě krásně 

bydlelo.:)  

 

V Praze 11.6.2013   Věra Kouřilová  


