
 

Zápis z 21. schůze výboru SVJ Tererova konané dne 17.3.2014  
 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf  
Omluveni: Chroust  
Přizváni: Machurka (údržba), Kontrolní komise  
Hosté: Kožený senior, Kožený junior  
Pozvání osobním dopisem neakceptovali: pí.Horehleďová (1355/4), pí.Posekaná (1355/4)  
 
Program:  
1: Finalizace akce vodoměry, chybí instalace posledních několika plomb, hodnocení akce  
pozitivní, bylo dosaženo desetitisícových úspor. Instalaci 79 vodoměrů, které 
nenainstalovala Enbra včetně plombování zajišťuje pan Machurka.  
 
2. Je potřeba řešit kondenzaci vody nad bytem pí.Kroutilové (1356/6)  
 
3. Byl přijat plán obnovy komunikačního systému domu (intercom), protože dosluhuje,  
bude tradičně provedeno nabídkové a výběrové řízení. 
  
4. Bylo dosaženo dohody s JMM na definitivním provedení katalogizace stavebního  
archivu domu.  
 
5. Byla podána informace o předání účetní závěrky SVJ za 2013 správní firmou do rukou  
SVJ. Uzávěrka bude zpracována a předložena ke schválení na Shromáždění SVJ. (Fried)  
 
6. Výbor SVJ (předseda, místopředseda) budou 19.3. absolvovat školení o aplikaci NOZ  
mimo jiné vedoucí k nutnosti změny stanov SVJ. 
  
Mimo program byla přijata emailová informace p.Chrousta o ukončení jakékoliv 
jeho spolupráce s Výborem SVJ bez složení mandátu, což je v rozporu s legislativou 
ČR, protože tuto činnost lze (mimo odvolání Shromážděním vlastníků) ukončit 
pouze rezignací na funkci. Toto je zásadní porušení loajality člena Výboru vůči 
tomuto orgánu (viz NOZ).  
 
Host p.Kožený junior podal osobní svědectví o lživé kampani v domech 1355/1356, která  

je zde organizována, a o přímo zainteresované osobě. 
  
V hodině otevřených dveří SVJ požádala pí.Kroutilová o archivaci jejího storna podpisu 
pod jakousi peticí, což před ní učinil osobně i p.Kožený senior. Paní Šimková vznesla 
dotaz na možnost uložení nějakých písemností (archivu), p.Volf slíbil pokusit se o řešení. 
P.Štumbauer přišel s nepodloženým tvrzením o činnosti Výboru SVJ, bylo mu vysvětleno, 
jaká je skutečnost. Paní Kallupová měla několik připomínek ke svým sousedům a 
nedostatečnému odvětrávání chodeb před byty. 
  
Padlo též několik obecných dotazů na pozemky pod domy (viz vývěsky) a kontejnerové 
stání  
před čp.1357/1358 (tady odpověděl p.Volf, že je hotov návrh smlouvy na pronájem).  
 
Zazněl též návrh na vytvoření vlastního „webu“ nezávislého na JMM, není na to ucelený 
názor.  
 
Další schůze Výboru bude operativně svolána předsedou.  
 

V Praze 18.3.2014 
  



Zapsal J.Michálek, souhlasí Volf 
 


