
Zápis 43. schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 

konané dne 31.5.2016 

Přítomni: Lehnerová, Michálek, Tichotová, Volf 

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

1. Stížnosti na obtěžování obyvatel domu zápachem z pekařské provozovny 

v čp.1356. Výbor zjistí u Jihoměstské majetkové a.s. znění kolaudačního 

výměru prostoru předmětné výrobny. Pokud je v souladu se současným 

užíváním, budeme trvat na řádném používání existující nucené 

vzduchotechniky odvádějící pachové produkty na střechu. 

2. Výbor vyslechl hojné námitky pí. Kallupové k vyúčtování služeb za rok 2015 a 

technickým a organizačním nedostatkům v domě. Navrhl jí, aby sepsala svoje 

požadavky písemně, budou řešeny Výborem SVJ, Jihoměstskou majetkovou 

a.s., případně firmou Profitherm, autorem vyúčtování. 

3. Výbor vyzývá všechny obyvatele objektu, aby z důvodu protipožární ochrany 

a bezpečnosti obecně nenechávali otevřené vstupní dveře do chodeb.  

4. Výbor požádá právníka Jihoměstské majetkové, aby připravil právní rozbor 

spolupráce s Pražskými vodárnami. Naše reklamace patního vodoměru pro 

TUV byla PVK uznána, je ale sporný klíč nápravy. Byla nám přiznána 

neoprávněná fakturace 336m3, kterou je nutné rozdělit mezi vlastníky podle 

jejich podílu na přeplatku. PVK nám nevrátily hotové peníze, ale, jak to bývá 

obvyklé v některých jiných komoditách, odečtem v budoucím období, což se 

již stalo v prvním čtvrtletí 2016. Tím jsme se dostali do situace, že nemáme 

možnost vyplatit každému jeho podíl v hotovosti z účtu SVJ, protože odečtem 

PVK bylo automaticky rozhodnuto, že se tato věc přenáší do vyúčtování za 

rok 2016. 

5. Výbor otevře poptávkové řízení na získání pasportu fasády celého objektu tak, 

aby bylo možno postupovat po odůvodněných etapách. 

6. Život vyplavil na hladinu problém se „zlatým servisem“ výtahů v „áčkových“ 

vchodech, kde je jen jeden výtah (16.5. nám byl ve 20:55 odmítnut výjezd na 

opravu výtahu v 6a, zatímco smluvní podmínky hovoří o nároku na zásah do 

22:00). Výbor bude u správce výtahů firmy Schindler trvat na specifikaci 

pravidel tohoto smluvního vztahu a jejich striktní dodržování. 

V Praze dne 3.6.2016 

Zapsal: Michálek                                                                                 Kontrola: Volf 


