
Zápis z 41. schůze výboru SVJ 

konané dne 29.3.2016 

Přítomni: Lehnerová, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Kolář, Kolářová (členové SVJ), Kazda (KK), Machurka (údržba) 

1. Manželé Kolářovi dostali od předsedy Volfa odpověď na jejich dotaz o 

možném pronájmu nevyužitých slepých částí chodeb v patrech a případném 

vybudování komor v těchto místech. Bohužel po právní stránce je tento 

problém prakticky neřešitelný, neboť k takové změně je nutný souhlas všech 

vlastníků SVJ. 

2. Po výzvě výboru SVJ řada obyvatel objektu již označila své sklípky jmény, 

resp. číslem bytu. Výbor SVJ žádá ty, kteří tak ještě neučinili, aby své sklepy 

označili. Cílem akce je mít jasný přehled o vazbě mezi byty a odpovídajícími 

sklípky. 

3. V březnu proběhla povinná kontrola protipožárních dveří v objektu. Firma 

PO-servis, která kontroly provádí, upozornila na prasklá skla u několika 

vstupních dveří do bytových chodeb. Je nutné taková skla vyměnit, což 

znamená vypsat poptávkové řízení na výběr vhodné sklenářské firmy. 

4. Na základě dopisu výboru adresovanému Pražským vodárnám byl SVJ 

prodloužen termín na odstranění závady u patního vodoměru studené vody 

ve vchodu 4a do 28.4.2016. Výbor se jednoznačně rozhodl zadat odstranění 

tohoto problému Pražským vodárnám, které jediné mají právo k manipulaci 

s uzávěry vody mimo dům. 

5. Na základě rozúčtování služeb za rok 2015 od firmy Profitherm byla 

porovnáním s předchozími roky nalezena výrazná diference mezi spotřebou 

teplé vody měřené patním vodoměrem a součtem všech bytových vodoměrů 

pro teplou vodu. Rozdíl činí 33% oproti dřívějším rozdílům, které se 

pohybovaly kolem 10%. Výbor se rozhodl podat u dodavatele Pražské 

vodárny reklamaci. Tento problém se vyskytl již při rozúčtování služeb za rok 

2013, kdy naše tehdejší reklamace byla akceptována a odhad přeplatku nám 

byl vrácen. Na základě tohoto opakujícího se problému se výbor jednoznačně 

usnesl instalovat do systému vlastní referenční vodoměr pro TUV.  

V Praze dne 30.3.2016 

Zapsal: Michálek                                                                         Kontrola: Volf 


