
Zápis z 22.schůze výboru SVJ Tererova 

dne 31.3.2014 
 
Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 
Nepřítomen: Chroust 

Host: Machurka (údržba) 
 

1. U vchodu 4a byly vylepeny u zvonků a poštovních schránek nové jmenovky. 
Stejné opatření bude postupně provedeno i u ostatních vchodů. Vlastníci a 
nájemníci bytů budou osloveni, aby výboru dodali jména, která chtějí mít u 

zvonků a poštovních schránek. Na základě informace od poštovní doručovatelky 
je žádoucí v případě manželů uvádět na jmenovce množné číslo, tj. ani Novák 
nebo Nováková, ale Novákovi. 

 
2. Nové světlo s LED-diodami bylo instalováno ve výtahu vchodu č.4, čímž se 

dosáhne roční úspory 3 až 3500 Kč za elektřinu.  
U vchodu 4a po dobu 4 dnů z důvodů poruchy softwaru nejezdil výtah. Původně 
firma Schindler tvrdila, že se jedná o poruchu frekvenčního měniče, jehož výměna 

stojí 133 000,- Kč. Na naléhání výboru byla provedena kontrola softwaru a jeho 
přeinstalování, čímž se potvrdilo, že chyba není v měniči, ale v softwaru. Tímto 

krokem se de facto ušetřilo 130 160,- Kč, protože za novou instalaci softwaru si 
firma Schindler účtovala 2840,- Kč. 
 

3. K datu 1.3. 2014 p.Machurka předal úklid objektu Tereze Omáčkové ze vchodu 
4a, která si již zařídila pro tuto činnost řádný živnostenský list. 
 

4. Odbornou firmou byla provedena kontrola stavu střechy, aby se vyloučilo 
trvalé zpochybňování jejího stavu a aby se zamezilo nežádoucím návštěvám 

potencionálních zájemců o opravu střechy. Z kontroly vyplývá, že je v nejbližší 
době nutné provést pouze dvě akutní opravy. Předpokládaná cena obou zásahů je 
cca. 60 000,- Kč. 

 
5. Současně s kontrolou střechy byla provedena i kontrola hromosvodů. 

Současný stav již nevyhovuje (špatné hodnoty zemních odporů), proto je nutné 
učinit poptávku na výměnu systému. 
 

6. Nedávné deště prokázaly, že oprava střechy nad kočárkárnou u vchodu 6a 
z ulice byla včetně nelehkého odstranění lišejníkem prorostlého kačírku 
provedena kvalitně, tudíž bude možno v nejbližší době po vymalování místnosti 

předat ji jejímu původnímu účelu. 
 

7. Dne 31.3.2014 byl odmontován patní vodoměr pro teplou vodu z důvodu 
podezření na jeho špatnou funkčnost. Vodoměr byl předán odborné firmě, která  
slíbila provést jeho kontrolu do jednoho měsíce. 

 
V Praze dne 2.4.2014 
 

Zapsal: Michálek          Souhlasí: Volf 


