
ZPRAVODAJ BDD, ŘÍJEN AŽ PROSINEC 2020 

Dámy a pánové, 

Bez nároku na úplnost předkládáme informaci o činnosti za poslední kvartál 2020.   

Byla provedena oprava podlahy v horní halové garáži objektu B. Vzhledem ke známým skutečnostem došlo 

k posunutí termínu zahájení akce.  Garáž byla po opravě zpřístupněna 20. listopadu 2020. Finální účet činil 

967.283 korun včetně DPH. Děkujeme všem dotčeným za vstřícný přístup během celé akce. 

Výrazněji se situace kolem nás podepsala pod průběh první etapy opravy lodžií na objetku A. Z důvodu 

problémů na straně dodavatele byly provedeny práce pouze na objektu Děčínská 15. Dohledem nad 

pracemi byl pověřen technický dozor investora, tj. družstva. Z jeho strany i ze strany zástupců BD byly 

během prací vzneseny připomínky, které byly zhotovitelem akceptovány. Redukovaná první fáze oprav 

byla dokončena a ze strany TDI odsouhlasena. Opravovaná část prokoukla. Pokračování na jaře. Alespoň 

věříme. I zde platí – děkujeme všem za účinnou spolupráci, víme, že to nebylo snadné.  

Vzhledem k dlouhodobým problémům byla ukončena nájemní smlouva na horní reklamní stěnu objektu 

A. S končícím nájemcem byl po jednání uzavřen splátkový kalendář k úhradě dlužné částky 105 tisíc korun. 

Od 1. ledna 2021 přechází stěna do nájmu společnosti FAMEDIA, s.r.o. za měsíční nájemní částku 15 tis. 

Pohledávka vůči společnosti Media Investments a.s. ve výši neuhrazeného nájmu 190 tis. korun plynoucí 

z ukončeného nájemního vztahu ke spodní straně objektu A byla družstvem řádně přihlášena a přijata do 

vyhlášeného insolvenčního řízení.   

Z důvodu havarijního poškození byla vyměněna aparatura deskového výměníku Alfa Laval umístěného ve 

výměníkové stanici. Nové zařízení bylo nutno objednat přímo u výrobce ve Švédsku. Cena díla 135 tis. 

korun. Bez provedení výměny by nebylo možno zajistit řádnou dodávku tepla v zimních měsících. 

Představenstvo projednalo a odsouhlasilo předpis zálohových plateb pro rok 2021. Došlo ke zvýšení 

předpisu pro FO z bytů o 7%. Vzhledem k provedeným i plánovaným opravám a s tím souvisejícím 

čerpáním FO se jedná o minimální variantu nárůstu za účelem zajištění nutné výše fondu pro další období. 

Byla provedena kontrola hospodaření družstva, fondu oprav, správy, za uplynulé období.  

Vyzýváme bydlící, aby prostor kolem popelnic nevyužívali jako odkladovou plochu. Následný úklid nás stojí 

peníze, které je možno použít jinak. Žádáme vás využívat kontejner či zajistit odvoz do sběrného Dvora.  

A dále… 

… díky aktivitě spolku Střížkovská Občanská Solidarita byla Technickou správou komunikací vypracována 

studie “Prověření možnosti výsadby Liberecká – BD Děčínská”… 

.. v Děčínské přibyly modré čáry. Poslední informace říká, že zóny začnou (?) platit od 1. dubna 2021.  

Se zármutkem konstatujeme, že nás v roce 2020 roce navždy opustila řada “starých Děčíňáků”. Těch, kteří 

byli s naší lokalitou spojeni a kteří, když to bylo nutné, neváhavali s konkrétní pomocí. Děkujeme jim.  

Přejeme všem pevné zdraví nejen do 2021.  

31.12. 2020, Představenstvo BD Děčínská 


