
Zápis z 37.schůze Výboru SVJ konané dne 29.9.2015 
 
Přítomni: Fried, Tichotová, Volf 
Omluveni: Michálek 
Hosté: Kazda, Machurka, Peřinová, Rolc 

 
1. Prodloužení smlouvy s firmou Profitherm na odečty měřidel a vyúčtování 

služeb, úprava smlouvy z termínované na kdykoliv vypověditelnou. Od 
1.10.2015 nám končí pronájem měřidel na teplo, každému vlastníkovi bude 
z jeho plateb odečteno za jedno měřidlo 7Kč/měsíc. Profitherm se zaručil za 
životnost (již našich) měřidel na dalších pět let. 

2. Nabídka specializované firmy na bezplatnou ukázku vyčištění špinavé 
fasády našeho domu, kalkulace očisty celého domu bude spolu 
s konkurenčním návrhem předložena Shromáždění vlastníků. Povšimněte si 
demonstrace rozdílu vyčištěné a nevyčištěné fasády na severním štítu 
vedle vchodu do zdravotního střediska z terasy (po 4.10.)!!!!!!!! 

3. 29.9.2015 v 8:15 proběhla na přání Výboru SVJ „seznamovací“ schůzka 
s ředitelem naší správní firmy Jihoměstská majetková a.s., který nastoupil do 
funkce 1.2.2015 (!). 

4. Zapečetěné klíče od bojlerové stanice v našem domě pro případ havárie, 
kterou obhospodařuje Pražská teplárenská, možná bude stačit non-stop 
servis PT. 

5. Zapečetěné klíče od prostor pronajatých Prahou 11 subjektu „Depresivní děti 
touží po penězích“, pro případ havárie. Jmenovaná firma po našem podnětu 
nereagovala pronajímateli, Praze 11,  na žádný navržený způsob komunikace 
o pronajatém prostoru. K dnešnímu dni již prošla výpovědní lhůta, takže je 
zde podle našeho názoru místo pro násilné vystěhování. 

6. Vize prodeje pozemků pod kontejnerovým stáním před čp.1357 ve světle 
nákupu některých bytů v našem domě na hypotéku. Jeví se jako 
neprůchodné, každý kupec na hypotéku by musel řešit se svým věřitelem 
změnu svého podílu na zástavě. Vše směřuje k pronájmu. 

7. Nástupnictví v úklidu po pí.Omáčkové. Jako nutné se jeví přepracovat za 
účasti právníka předmětnou smlouvu, v tuto chvíli se rýsuje několik 
zájemců. 

8. Zatím víceméně jen verbální stížnosti obyvatel domu na pachy způsobené 
firmou INTEV, která užívá prostory v našem domě patřící Praze 11 za 
účelem výroby cukrářského pečiva. 1.10.2015 proběhne předběžné ohledání 
stavu věci na místě. 

9. Dopis a telefonát SVJ Magistrátu hlavního města Prahy ve věci zbývajících 
pozemků pod naším domem, které nepatří vlastníkům 

 
Zapsal: Vladimír Volf 
 
 


