
Zápis ze 24.schůze výboru SVJ Tererova 

konané dne 7.5.2014 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

Nepřítomen: Chroust (omluvil se z rodinných důvodů) 

Hosté: Anděl (MČ 11), Machurka (údržba), Peřinová (KK), Růžičková (KK), Sentenská(člen SVJ) 

Schůzi zahájil předseda Volf krátkým zhodnocením průběhu shromáždění členů SVJ. Pan 

Hartman, který dělal zápis ze schůze, poslal první návrh zápisu, ke kterému se vyjádří členové 

výboru a případně dodají své připomínky. 

1. Při revizi střechy byla odhalena dvě havarijní místa, která je nutno rovněž v tomto 

roce opravit. Odborník, který revizi provedl, odhaduje celkové náklady na opravy ve 

výši 28600,- Kč a 34900,- Kč 

2. Mudr.Věchet ze zdravotního střediska požádal o povolení instalace klimatizace  u 

stropu balkónu  jeho ordinace. S tímto umístěním výbor nesouhlasí, požaduje 

případné umístění na podlahu balkónu a dále požaduje po žadateli souhlas všech 

okolních sousedů vzhledem k úrovni hluku, který klimatizace za provozu vydává. 

Mudr. Věchet garantuje na základě technické dokumentace provozní hluk na úrovni 

40dB. 

3. Paní Sentenská přinesla na výbor fotodokumentaci nepořádku a závad na chodbách a 

ve výtahu u vchodu 1356. Jedná se o ohnuté plechy pod světly ve výtahu, problém se 

zatékáním u římsy v 6.patře a neuklizená kola na chodbě v 6.patře. Její stížnost byla 

projednána a bude provedena náprava (Volf, Machurka). 

4. Bude umístěn  kryt na další šachtu na střeše, aby se zamezilo zatékání do kuchyně 

bytu č.47 ve vchodu 1355 (pí.Posekaná) 

5. Paní Peřinová doporučila dalšího odborníka na tvorbu webovských stránek. Nyní jsou 

již 3 nabídky pro vytvoření vlastních stránek SVJ, výbor vybere na základě jejich 

nabídek vhodného provozovatele stránek (Michálek). 

6. Odborná zkušebna potvrdila špatný stav testovaného patního vodoměru a na základě 

technické zprávy byla na účet SVJ vrácena částka 44020,- Kč za 620 m3 teplé vody. 

Částka bude zaúčtována do roku 2014. 

Datum konání další schůze výboru bude operativně určeno předsedou podle 

naléhavosti. 

 

V Praze 9.5.2014 

Zapsal: Michálek                                                                                       schválil: Volf 


