
Zápis 30. schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 

konané dne 24.11.2014 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

1. Dne 7.11.2014 proběhla v objektu kontrola komisaře ze Hasičského záchranného 

sboru ČR týkající se společných prostor. Výbor obdržel dne 19.11.2014  kontrolní 

zprávu, z níž jednoznačně vyplývá, že v chráněných a v částečně chráněných 

prostorách nesmí být nic umístěno. Jedná se tedy o prostory u výtahů, schodiště, 

chodby u bytů, chodby ve sklepích  a u sklepních kójí. Zjištěné nedostatky musí být 

odstraněny do 15. 12.2014. Není možné, aby byl na chodbách jakýkoliv nábytek či jiné 

předměty, pokud se nejedná o dočasné umístění (úpravy v bytě, malování, stěhování 

apod.) 

Výbor vyzývá ty majitele bytů a nájemníky, kteří mají trvale nějaké předměty ve 

společných prostorech, aby je do 15.12.2014 odstranili. Pokud tak neučiní, hrozí 

SVJ finanční pokuta do výše několika set tisíc Kč, kterou pak bude výbor  vymáhat 

na hříšnících (kontroluje výbor). 

2. V současné době jsou společné sklepní prostory vyklizeny a uklizeny. Vyklizení 

provedla specializovaná firma dne 3.11.2014. Výbor požádal pí. Omáčkovou, která 

provádí v objektu k celkové spokojenosti obyvatel úklid, aby po odstranění hrubého 

nepořádku najatou firmou důkladně uklidila celé sklepní prostory. Výbor posléze 

odsouhlasil v této věci příslušnou fakturu ve výši 4000,- Kč. Nadále hodlá Výbor SVJ 

v zájmu úspory finančních nákladů zabránit dalšímu anonymnímu odkládání 

jakýchkoliv předmětů v těchto prostorech (kontroluje výbor). SVJ platí odvoz 

nadstandardního odpadu, stačí tedy takové věci umístit ke kontejnerům před 

naším domem a budou bezplatně odvezeny. 

3. Výbor se usnesl poslat doporučený dopis p.Košařovi, aby po nedodržení již třetího 

termínu (celkem 18 týdnů!) konečně odstranil ze společných prostor i zbývajících 12 

pneumatik, disky a poklice, jedná se už o konečnou výzvu, termín byl benevolencí 

Výboru postupně prodlužován z 31.8.2014 až na 15.11.2014. Pokud tak jmenovaný 

neučiní, pneumatiky budou odstraněny, aby bylo zabráněno hrozícímu finančnímu 

postihu ze strany Hasičského záchranného sboru. 

4. Dne 24.11.2014 výbor SVJ převzal energetický štítek objektu od firmy ATEK. Cena 

štítku činila 14 000,- Kč, má platnost 10 let, povinnost jeho existence je dána zákonem. 

Ten vlastník bytu, který se rozhodne svůj byt prodat, má možnost získat od Výboru 

SVJ kopii energetického štítku, kterou lze přiložit k prodejní smlouvě. 

5. Výbor připravuje program pro shromáždění vlastníků, které by se mělo uskutečnit co 

nejdříve v roce 2015. V závěru roku 2014 se nepodařilo akci zajistit zejména proto, že 

konání obecních voleb neumožňovalo městské části vyslat na naše shromáždění 

zástupce za městské byty a nebyty. Jako vhodný prostor pro konání shromáždění 

přichází v blízkém okolí v úvahu velikostí snad pouze Komunitní centrum na Hájích. 



Zde se bohužel zjistilo, že jeho vytíženost je značná, v přijatelnou hodinu jsou volné 

pouze pátky. Pro uskutečnění shromáždění je zapotřebí poměrně velký prostor, aby 

se lidé snadno dostávali k hlasovacímu zařízení. Výbor se totiž rozhodl na základě 

zkušeností z minulého shromáždění v zájmu urychlení hlasování najmout odbornou 

firmu (po výběrovém řízení), která provede sčítání hlasů pomocí čipových karet ( o 

nákupu tohoto zařízení uvažuje i JMM, záleží na souhlasu jejího zřizovatele). Pokud 

se nenajde jiná možnost, počítejte s tím, že shromáždění by proběhlo některý pátek. 

Termín bude samozřejmě včas oznámen (výbor). 

6. Místopředseda p.Fried předložil výboru k posouzení finanční rozklad položek všech 

služeb, které jsou placeny vlastníky. Jedná se o to, aby každý vlastník zřetelně viděl, 

jakým způsobem jsou jeho peníze rozděleny do jednotlivých položek (Krátkodobé 

zálohy, dlouhodobé zálohy, služby, odměna Jihoměstské majetkové za správní 

činnost, odměny výboru).  

7. Výbor objednal u p.Machurky opravu podhledu okna v 6. patře ve vchodu 1356/6. 

Dále výbor uložil p.Machurkovi přípravu šesti místností ve sklepních prostorech (dvě  

ve vchodu 6a, dvě ve vchodu 6 a dvě ve vchodu 4) k natření podlah do 31.1.2014. 

(kontroluje výbor). 

8. Výbor požádal Jihoměstskou majetkovou, aby zajistila klíče od zbývajících místností, 

které jsou pronajaty Prahou 11. Jedná se o bojlerovou stanici užívanou Pražskou 

teplárenskou, Veterinární ambulanci a společnost „Depresivní děti touží po 

penězích“. Je totiž nutné, aby tyto klíče byly k dispozici non-stop servisu pro případ 

havárie. 

9. Výbor vzhledem k příznivému počasí objednal v uplynulém období u p.Rolce další 

závažné opravy střechy ze seznamu závad, které byly objeveny při pasportizaci 

střechy. Jde o opravu praskliny střešního pláště, opravu dvou míst klempířských 

prvků a opravu omítek na navýšení střechy u konce objektu. Tyto záležitosti 

způsobují zatékání pod střešní plášť. Současně, pokud to počasí dovolí, byla 

objednána i pokládka požární dlažby kolem větracích šachet výtahů, potřebná 

z hlediska požární bezpečnosti. 

10.  J.Machurka případně V.Volf byli určeni k přejímání hotových prací od 

nasmlouvaných řemeslníků. 

 

             V Praze dne 25.11.2014 

Zapsal: Michálek                                                                    Souhlasí: Volf 

 


