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ZPRAVODAJ BDD, DUBEN AŽ ČERVEN 

 
Dámy a pánové, 
 
Jednou ze zásadních informací za uplynulý kvartál je, vzhledem ke změněné pandemické situaci, možnost 
svolání, resp. uspořádání členské schůze družstva. Jak už je známo, členská schůze se uskuteční dne 28. 
července (středa) v KD Krakov od 17 hodin. Žádáme všechny o dodržení hygienických opatření platných 
v době konání schůze. 
 
Na dalším pravidelném kontrolním dni akce „Opravy lodžií objektu A“ byly převzaty dokončené stavební 
práce závěrečné fáze. Zároveň byl firmou Duo Tech Trade s.r.o. předán termínovník k provedení zbývajících 
zasklení lodžií v Děčínské 3-7. Plánovaný termín dokončení zasklívání 16.7.2021.  
 
Vzhledem k identifikaci problémových míst na střeše objektu A, kterými dochází k zatékání, představenstvo 
odsouhlasilo nákup materiálu na opravu těchto postižených míst. Dodavatelem materiálu je firma REPROF 
s.r.o. 
 
Z důvodu uvolnění kabřincového obložení představenstvo odsouhlasilo provedení sanace prostor kolem 
garážových vjezdů v Děčínské 11-15, dílo provede firma Král. 
 
Byly provedeny výměny poškozených sítí na společných lodžiích objektů Děčínská 3, 5, 7, 9. Práce provedly 
firmy pana Milčice a pana Krále. 
 
Byly provedeny opravy elektro v objektech A a B včetně odstranění závad z provedené revize elektro. Práce 
realizovala firma Ladislav Hrbek.  
 
Byla sestavena účetní závěrka za 2020, bylo vypracováno a v zákonném termínu správci daně odevzdáno 
daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za uplynulý rok.  
 
Představenstvo odsouhlasilo částku 336.259 Kč jako podíl na výnosech družstva v rámci vyúčtování 
zálohových služeb družstevníkům - nevlastníkům. Tato částka již byla vrácena v rámci vyúčtování 
nájemného za loňský rok. Družstevníkům vlastníkům byl též vyplacen podíl na výnosech z reklam ve výši 
421.498 Kč 
 
Dále probíhá vymáhání dluhu společnosti BTW Advertising, s.r.o. vztahujícímu se k dlužné částce 105 tis. 
korun z titulu neuhrazeného nájmu k horní štítové stěně objektu A. Aktuální výše dluhu činí 65 tis. korun.  
 

Dne 11. května se za účasti zástupců představenstva BD a vedení Spolku Střížkovská Občanská Solidarita 
(dálo SOS) na radnici MČP9 uskutečnila schůzka se starostou Prahy 9 panem Mgr. Tomášem Portlíkem. 
Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí, vyslechli věcné informace. Panu starostovi jsme potvrdili zájem na 
další spolupráci při řešení problémů v naší lokalitě. Během schůzky jsme byli informováni o záměru 
developera Daramis na realizaci projektu v těsné blízkosti našich objektů – konkrétně mezi hotelem Duo a 
komunikací Liberecká. Na schůzce se zástupci Daramis konané dne 10. června jsme (zástupci SOS a BDD) 
byli informováni o podrobnostech zamýšleného projektu. Má se jednat o tři jedenácti patrové výškové 
objekty propojené spojovacími objekty zahrnujícími další bytové jednotky. Developer plánuje pořízení 356 
bytů a cca 500 parkovacích míst. O dalším vývoji situace budeme informovat.  

Přejeme hezké letní dny. 

07.07.2021, Představenstvo BD Děčínská. 


