
Zápis z mimořádné schůze výboru SVJ Tererova 

konané dne 14.7.2014 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Peřinová (KK), Machurka (údržba) 

Schůzi zahájil předseda připomenutím několika bodů z minulého zápisu. Postupně byly 

probírány následující body: 

1. Plynové potrubí před plynoměrem patří SVJ, potrubí za plynoměrem patří vlastníkovi 

bytu. Toto rozdělení se promítá do oprav na potrubí či spotřebiči. Opravy před 

plynoměrem hradí SVJ, opravy za plynoměrem platí vlastník bytu. Při poslední revizi 

plynu tato skutečnost nebyla promítnuta do faktury za revizi a příslušné opravy, vše 

hradilo SVJ.  

Z tohoto důvodu ti vlastníci, u nichž bylo nutné provést opravy na jejich potrubí, 

budou osloveni k dodatečnému zaplacení těchto oprav. Jedná se řádově o stokoruny. 

Na shromáždění vlastníků bude předložen návrh, aby se případné opravy na potrubí 

patřící vlastníkovi bytu, promítly pro zjednodušení do jeho ročního vyúčtování.(Volf, 

Fried). 

2. Bylo provedeno odstranění ptačího trusu z celé plochy střechy a její důkladné 

zametení. Nyní je střecha zcela v pořádku. Na základě rozhodnutí výboru z minulé 

schůze byla založena kniha evidující vstupy na střechu, aby se zamezilo nežádoucím 

návštěvám střechy. 

3. Na základě vyhodnocení stavu objektu z hlediska požární ochrany, které provedla 

firma PO Servis a pořídila fotodokumentaci, je zcela nutné odstranit veškeré věci a 

předměty nacházející se na chodbách, sklepích či společných prostorách, které tam 

nemají co dělat. Výbor určí datum, ke kterému musí každý, který má nějaké věci či 

předměty v těchto místech, vše bezpodmínečně odstranit. Po tomto datu bude, 

pokud se to ukáže nutným, najata firma, která prostory vyčistí. Tímto datem bude 

nespíše 30. září 2014. Pak budou všechny sklepní kóje a dveře označeny pro snadnou 

identifikaci.(Volf, Michálek). 

4. Kartu pro výrobu univerzálního klíče celého objektu je nutné uložit v trezoru SVJ 

(Machurka). 

5. Byl řešen dotaz týkající se přeměny nouzové pevné telefonní linky ve výtazích na SIM 

kartu. Je to nevýhodné, protože by každý výtah musel mít vlastní SIM kartu a 

přeměna by u každého představovala pár tisíc korun. 

6. Z důvodů splnění protipožárních předpisů je nutno ve sklepě oplechovat troje dveře a 

dvoje nové zazdít (Machurka do 3 týdnů). 

V Praze dne 15.7.2014 

Zapsal: Michálek                                                                                             Souhlasí: Volf 


