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Dámy a pánové, 

Bohužel, zásadní informací uplynulých měsíců je odchod našeho dlouholetého kolegy, předsedy družstva, 

pana JUDr. Jiřího Jiříčka. Jirkova práce pro naši lokalitu v uplynulých více než 25ti letech byla naprosto 

zásadní a profesionální. Do svých posledních dnů se Jirka zajímal o dění v družstvu a práci představenstva. 

Patří mu velké poděkování za vše, co pro Děčínskou odvedl.  

I nadále, vzdor situaci, probíhají každé úterý zasedání představenstva družstva, od února distanční 

formou.   

Jak známo, byly zahájeny další etapy opravy lodžií na objetku A. Každý týden se konají kontrolní dny, 

kterých se účastní rovněž zástupci představenstva a technický dozor družstva. Při jednáních s provádějící 

firmou jsou řešeny podněty ze strany bydlících, za něž děkujeme. Na již opravených lodžiích jsou uznány 

čtyři reklamace, které budou řešeny v nejbližším možném termínu. Proces zasklívání lodžií je u opravených 

lodžií téměř u konce. V době vzniku tohoto čtvrtletníku není známa vážnější překážka v provádění prací ze 

strany zhotovitele, která by souvisela s více než rok trvající situací kolem nás, přesto jsou termíny 

provádění situací v souvislosti s Covid ovlivněny. 

Byla provedena elektrorevize společných prostor včetně hromosvodů, obstarala ji firma Pražák, cena díla 

50.730 korun. V návaznosti na zjištěné závady probíhají práce na jejich odstranění. Náklady na odstranění 

závad budou činit cca 5 tis. korun.  

Ve vchodech Děčínská 7, 9 15 došlo k výměně vodoměrů za měřiče s dálkovým odečtem, cena díla 123 tis. 

korun. V průběhu provádění prací docházelo ke komplikacím v souvislosti se zpřístupněním některých 

potřebných bytů. Obavy bydlících pramenily z důvodu rizika přenosu koronaviru. K výměně zbývá jeden 

nezpřístupněný byt. V následujících letech bude postupně realizována instalace nového typu vodoměru v 

dalších vchodech.  

V garáži B3 došlo k havárii na trubkách přívodu vody. Situaci řešila firma Král, v té souvislosti byl zakoupen 

vysavač na vodu, který byl k řešení vzniklé situace zapotřebí.  

Jak jsme již informovali, smlouvy na pronájem reklamních ploch byly na severní i jižní stěnu objektu A 

uzavřeny se společnosti FAMEDIA, s.r.o. Nájemce plní své závazky korektně. Dlužné nájemné z 

ukončeného vztahu k severní stěně je dopláceno dle uzavřeného “Uznání dluhu a dohodě o splátkách”. 

Aktuální výše dluhu ze strany BTW Advertising činí 85 tis. korun. 

Probíhají práce na vyúčtování nájemného, kontrole hospodaření za uplynulý rok, v návaznosti na to se 

chystá účetní závěrka, je sestavováno daňové přiznání… 

Jakmile to situace umožní, bude určen termín a místo konání členské schůze družstva.  

Jak víte, činnost kanceláře nebyla přerušena. Žádáme všechny, kteří musí bezodkladně svoji záležitost 

vyřídit osobně v kanceláři, aby svoji návštěvu ohlásili předem telefonicky a do kanceláře vstupovali s 

respirátorem. Toho špatného kolem nás už bylo hodně.  

Douška. Dle informace z webu MČ Praha 9 spuštění zón placeného stání v našem okolí platí od 1.4.2021.  
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