
Zápis z 46.schůze výboru SVJ 

konané dne 29.9.2016 

Přítomni: Lehnerová, Michálek, Volf 

Omluvena z osobních důvodů Miluše Tichotová 

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

1. Pan Janč informoval výbor o výsledku jeho jednání s Prahou 11 ohledně stavu terasy a 

schodů před zadním průčelím 1356/6 a vchodu do zdravotního střediska. Byly 

provedeny dvě opravy a slíbeno bezpečnostní označení schodů. Z jednání bohužel 

vyplynulo, že další opravy jsou silně omezeny finančními prostředky příslušného 

referátu Prahy 11. 

2. Proběhla kontrola prostor, v nichž se nachází cukrářská provozovna. Komise rozhodla 

instalovat  nový výkonnější ventilátor do odtahové šachty. 

3. Výbor se rozhodl na základě stížností vlastníků snížit odměnu pí.Lehnerové za září  o 

25%. Během posledních 14 dnů byla opakovaně provedena namátková kontrola 

kvality jejího úklidu a kromě jednoho případu nebyly nalezeny žádné zásadní 

nedostatky. Další podobné přepadové kontroly budou následovat. Při uvedených 

prohlídkách společných prostor se ovšem objevily nedostatky v pořádku na 

chodbách. I ty budou sledovány dle usnesení Shromáždění vlastníků z 12.11.2015. 

4. Byly připraveny čipové klíče podle jednotlivých vchodů a bytů  na základě počtu osob 

přihlášených ke službám. Tyto klíče budou rozdány na náklady SVJ. Za účelem zjištění 

nároku na placené klíče byl všem bytům doručen příslušný dotazník. Pro každý byt je 

v současné době možno nad normu požadovat maximálně dva klíče za zlevněnou 

cenu 114,- Kč a jeden klíč nedotovaný za 160,-Kč. 

5. Předseda Volf kontaktuje Policii ČR, aby zdokumentovala posprejované zdi u vchodů 

4a a 6a a poškrábaná skla u vchodových dveří za účelem nahlášení těchto projevů 

vandalismu jako pojistné události. 

6. Jak již bylo několikráte zdůrazněno, výbor se bude zabývat pouze podepsanými 

písemnými stížnosti na všechny problémy v domě. Každá stížnost musí být 

zaprotokolována a založena, což v případě verbálních  a anonymních stížností nelze. 

Dalším důvodem je ten fakt, že kritizovaná osoba (osoby) chce vidět písemnou formu 

stížnosti, aby byly vyloučeny všechny spekulace. 

V Praze dne 30.9.2016 

    Zapsal: Michálek                                                                                           Kontroloval: Volf  


