
Zápis z 27. schůze výboru SVJ Tererova  ze dne 5.8.2014 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Kožený (člen SVJ), Machurka (údržba) 

1. Stav nouzového osvětlení chodeb byl posouzen odbornou firmou Algiz. Z posudku 

vyplývá, že 35 svítidel z 211 není v pořádku, ale na druhou stranu byly v posudku 

nalezeny některé nejasnosti, které je nutno s firmou si vysvětlit. Algiz bude požádána 

o poskytnutí normy, podle které se revize má provádět a posudek bude porovnán 

s touto normou (předseda). 

2. K 31.7.2014 vypršel termín pro splacení nedoplatků služeb za rok 2013. Protože se 

vyskytly vysoké nedoplatky, nabídla Jihoměstská majetková možnost splátkového 

kalendáře. Upozorňujeme, že v roce 2015 tato možnost již nebude, protože zatěžuje 

každoroční společný rozpočet SVJ nutnou rezervou 500 000Kč. Žádáme proto ty 

vlastníky, kteří měli větší nedoplatky, aby si včas sami zajistili přiměřené navýšení 

záloh u Jihoměstské majetkové a.s. 

3. Ve sklepě domu 1356/6 bylo zadáno zabudování bezpečnostních dveří pro zlepšení 

bezpečnosti a protipožární ochrany objektu (Machurka). 

4. Byla započata akce vyklízení všech nepatřičných předmětů z chodeb a společných 

prostor v celém objektu (tj. i ve sklepích). Nesplnění požadavku protokolu odborné 

firmy PO servis vyvěšeného na příslušných vchodech a ve vývěskách podléhá finanční 

sankci. 

5. Vyskytlo se několik stížností na rušení nočního klidu. Důrazně žádáme, aby byl 

striktně dodržován domovní řád. 

6. P. Koženému bylo za použitý materiál vyplaceno 485,- Kč. V rámci brigády zakoupil a 

zdarma vyměnil ramínko zavírače dveří v 7.patře ve vchodu 1356/6. 

7. Upozorňujeme, že každý vlastník nebo nájemník bytu při jeho rekonstrukci je 

zodpovědný za dodržování pořádku ve společných prostorách a ve výtahu. Argument, 

že si přece za úklid platíme, neobstojí, neboť se jedná o nadstandardní nepořádek. 

8. Výbor vybral ze dvou finálních uchazečů (přihlášení byli čtyři) o přípravu webových 

stránek pro SVJ Tererova pana Koláře. Je plánováno, že stránky budou k dispozici do 

konce září 2014 (Michálek). Druhému finalistovi panu Šmidtovi výbor tímto děkuje za 

jeho nabídku a ochotu stránky vytvořit. 

Zapsal Michálek     Souhlasí Volf    

 


