
ZPRAVODAJ BDD, ČERVENEC AŽ ZÁŘÍ 2020 

Dámy a pánové, 

Byť se jednalo o letní období, byla činnost představenstva intenzivní. Jednou z nejzávažnějších 

událostí uplynulého čtvrtletí bylo ukončení smluvního vztahu se společností Media Investments 

a.s. na pronájem spodní stěny objektu A. Vedení družstva bez prodlení zareagovalo na nastalou 

situaci kolem společnosti, provázenou výpadkem do té doby řádně prováděných plateb 

nájemného. Smlouva byla v nejbližším možném termínu vypovězena, nájemní vztah skončil po 

uplynutí výpovědní lhůty k 30. 9. 2020. K situaci došlo i vlivem celkového ekonomického vývoje v 

souvislosti s děním kolem COVID-19. Vzhledem k časovému rámci se jednalo o komplikovanou 

situaci. Díky postupu představenstva BDD se podařilo zajistit pronájem stěny od nejbližšího 

možného termínu, tj. od 1. října 2020. Novým nájemcem se stala společnost FAMEDIA, s.r.o., 

měsíční nájemné činí 28 tis. korun.      

Z dalších představenstvem řešených záležitostí uvádíme alespoň: 

• Dne 7.7.2020 jsme obdrželi vyrozumění o tom, že pozemky 516/6 (pozemek směrem k 

Liberecké ulici před objektem A), 516/34 (pozemek jižně pod objektem B), 516/52 (východní 

strana u objektu B), 516/36 (pozemek směrem do Děčínské u objektu A), KU Střížkov byly na 

základě kupní smlouvy s MHMP zapsané v Katastru nemovistostí do vlastnictví Bytového 

družstva Děčínská. Sledujeme průběh schvalování zákonné normy na odpuštění daně z nabytí 

nemovité věci, nyní se již čeká jen na formální vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vlastnictví 

souvisejících pozemků přinese konkrétní úspory např. již během plánovaných oprav 

balkonových lodžií objektu A tím, že nebude nutno hradit poplatky za zábor pozemků. 

• Na základě provedeného výběrového řízení na rekonstrukci balkonů objektu A byla smlouva 

o dílo uzavřena se společností BELSTAV CZ, s.r.o. Za družstvo se jednání účastní rovněž 

technický dozor investora, Ing. Vopálka. Jak jme již informovali, v období říjen – listopad 2020 

bude provedena první etapa opravy lodžií ve vchodech Děčínská 11-15. Druhá etapa, zbývající 

vchody objektu A, je plánována na první pololetí roku 2021.  

• Bylo uspořádáno výběrové řízení na opravu podlah halové garáže objektu B, horní část. 

Zakázku provede společnost REPROF s.r.o.  Cena díla 841 tis. bez DPH. 

• Byla provedena výměna rozvaděče ve výměníku. Děkujeme všem za vstřícný přístup během 

výměny dne 12.9.2020.  

• Společnost Dretex s.r.o. realizovala zasíťování společných lodžií objektu B, cena díla 70.395 

korun včetně DPH.  

• Představenstvo se zabývá řešením situace s výpadky plateb za nájem horní štítové stěny 

objektu A.  

Scházíme se pravidelně i přes zhoršení situace ohledně COVID-19, zasedání probíhají při 

dodržování zvýšených hygienických požadavků. Žádáme všechny o dodržení potřebných pravidel. 

Přejeme všem pevné zdraví. Představenstvo BDD, 30/9/2020 


