
Zápis ze 32. schůze výboru SVJ Tererova 

konané dne 10.3.2015 

Přítomni: Fried, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Kazda (KK), Peřinová (KK), Sentenská (člen SVJ) 

1. Na výbor byl pozván zástupce firmy CzNet, zdali a za jakých podmínek by bylo možno 

v rámci možné smlouvy mezi SVJ a CzNet nahradit nouzové linky ve výtazích bezdrátovým 

spojením. Důvodem je velice řídké využívání telefonů ve výtazích a jejich nevýhodná 

paušální platba firmě O2. Zástupce CzNet přislíbil předložit cenu takové instalace do konce 

příštího týdne. Stejnou nabídku paralelně řeší firma AIM. 

2. Jihoměstská majetková a.s. předala výboru SVJ finanční uzávěrku za rok 2014. Bude 

poskytnuta Kontrolní komisi. 

3. Byla diskutována možnost placené služby pro SVJ jako celku u Katastrálního úřadu týkající se 

automatického hlášení změn u vlastnictví bytových jednotek. Roční poplatek by činil 37,-Kč za 

každou bytovou jednotku. Tuto službu si může též individuálně pořídit i každý vlastník bytu, 

ale za 200,- Kč ročně. Výbor se shodl na výhodnosti této služby a doporučil její objednání. 

4. Výbor se dohodl na přípravě nových stanov podle nového OZ. Návrh nových stanov 

projednaných se správní firmou a právníkem doručí každé bytové jednotce spolu 

s doprovodným dopisem do konce května. Dále budou stanovy také umístěny na webových 

stránkách SVJ. Vlastníci bytů pak budou mít dostatečnou dobu na jejich prostudování. 

Detailně vše bude popsáno v doprovodném dopise. 

5. Byl opět diskutován problém holubů, jejichž výkaly poškozují střechu ucpáváním odtokových 

svodů. Výbor pověřil předsedu sepsáním dopisu na ministerstvo životního prostředí, zdali by 

bylo možno získat nějaký finanční prostředek, např. ke konstrukci bodců na atice po celém 

obvodu objektu. Odhaduje se na základě zjištěných nákladů u bytových družstev nebo SVJ, že 

pro náš objekt by taková konstrukce přišla na cca 200 000Kč. Dále byl předseda pověřen 

zasláním dopisu na ÚMČ Prahy 11, ve kterém bude upozorněno na nedostatečné odklízení 

sněhu na chodnících kolem objektu, a návrh kooperace úklidu společné terasy, kde se 

pohybují především klienti lékařů, kterým ÚMČ pronajímá ordinace. 

6. Byly zakoupeny tři nové hasicí přístroje, které byly odcizeny. Hasicí přístroje nelze pojistit, 

jsou ve společných prostorách. 

7. Vlastník bytové jednotky 1356/6/42 bude na základě podnětu sousedů vyzván doporučeným 

dopisem, aby odstranil jízdní kolo ze společné chodby, jeho přítomnost je v rozporu 

s požárními předpisy. 

        V Praze dne 13.3.2015 

Zapsal: Michálek                                                                         Kontroloval: Volf  

 


