
      Zápis z 3. schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 

                                                      ze dne 3.12.2018 

  

     Přítomni:   Josef Machurka – předseda                   (MACH)     účast  ANO 

                         Žaneta Martínková – místopředseda  (MAR)                   ANO 

                         Ing Lenka Cenková – člen výboru         (CEN)                    ANO  

                         Za JMM: Jakub Lapáček                         (LAP)                     ANO 

                         Za JMM: Jiří Kozman                              (JIK)                       ANO 

                        Za KK: Vlasta Kallupová  - člen KK                                       ANO                                                        

 

          01     Zápis do rejstříku SVJ: 

                   JMM zpracuje podklady pro zápis do rejstříku, následně odešle 

                   na Obchodní soud, kde bude zápis proveden.Termín:11.12.2018 

          02    Předávací protokoly SVJ: 

                   Předávací protokoly mezi novým a starým výborem SVJ (admini- 

                   strativa, inventář, finance a klíče) byly vyhotoveny a podepsány. 

          03    Ještě k volbě výboru na shromáždění SVJ dne 1.11.2018: 

                   Mimo majitelů bytové jednotky byla Vašimi hlasy (přes 95%) 

                   zvolena také pí Žaneta Martínková, (navrhl J.Machurka) která není 

                   majitelkou bytu, ale chce se podílet na chodu a prosperitě domu 

                   kde bydlí. Vše je v souladu se stanovami našeho SVJ.  Děkujeme za 

                  důvěru.        

          04    Bylo zjištěno, že někteří majitelé bytů neuhrazují předepsané  



                   platby a dluží nemalé peníze do společné kasy. Tito budou upozor- 

                   něni a větším dlužníkům JMM zajistí sepsání předžalobní výzvy. 

                   Zajistí Mgr J.Lapáček spolu s pí Kulišovou.  Termín: 12.12.2018 

 

        05    Pozemky pod naším domem: 

                Dostali jsme zprávu, že město Praha, po dlouhých soudních sporech, 

                vyhrálo soud o pozemky pod naším domem. Jakmile budeme mít  

                nové zprávy, dáme vědět 

      05a   V reakci na novelu zákona bude  statutární orgán SVJ – tedy členové 

                výboru, zapsáni do rejstříku skutečných vlastníků. 

       06    Webová prezentace SVJ Tererova: 

              Jednak máme vlastní webové stránky  www.tererova.cz, 

              dále máme tzv. Portál SVJ, kde přístup pro jednotlivé vlastníky je 

              zajištěn tak, že každý vlastník má na evidenčním listě heslo a login. 

              Pokud nevíte heslo a login, zajděte za pí Kulišovou na JMM, kde heslo  

   zjistíte. Přes toto heslo budete mít přístup přes stránky JMM 

   (www.jihomestska.cz) , kde budete mít další informace o své  

   bytové jednotce. Tento portál zajišťuje JMM.  

               Na našich stránkách jsou již aktualizovány kontakty a doplňovány 

               další informace. Odkaz na stránky JMM bude umístěn i na Web SVJ. 

               Zajišťuje CEN 

      07    Administrativa SVJ: 

               Je zajišťována administrativa SVJ, kontrola a placení faktur, komu- 

               nikace s dodavateli, kontroly smluv atd.          Zajišťuje MAR                                             

http://www.tererova/
http://www.jihomestska.cz/


    08      Byla dokončena oprava zateplení atiky na našem domě. Firma ML ROLC 
               odevzdala velmi dobrou práci. Kvalitu práce poznají obyvatelé hlavně 
                   
                  v posledním patře domu. Pod atikovým plechem nebyla žádná tepelná 

               izolace a docházelo k tzv. tepelným mostům. Následně nebude zatékat  

               při dešti mezi panel a tepelnou izolaci, kdy se zatékání projevovalo  

               i v nižších patrech domu. Navíc je atika vyspádována po celém svém 

               obvodu  tak, aby veškerá voda odtékala na střechu, nikoliv na okna. 

               Budou ještě vyfakturovány vícepráce, vzhledem ke špatné technologii 

               původních dodavatelů. Do vývěsky a na web bude dána fotodokumen- 

              tace opravy atiky. Byl podepsán předávací protokol. 

      09   Opravy a údržba: 

              Výbor SVJ se usnesl o zajišťování oprav a údržby pro vlastníky domu na  

              základě pouze písemných požadavků: schránka SVJ, nebo elektronicky 

              na svj-tererova@centrum.cz  Informace viz nástěnka, web. 

              Byl vznesen písemný požadavek na opravu topení – JMM zajistí tope- 

              náře. (koordinace MACH) 

              Byla odstraněna havarijní závada na okně v 7.patře 1356/6. Okno 

              má ulomený horní pant, poškozené vnitřní kování a chybějící speciální 

              zavírací klika. Hrozilo při jakékoli manipulaci zřícení cca 60kg těžkého 

              okna.      (MACH) 

               Byl odstraněn havarijní stav vodovodního potrubí v technologickém 

               podlaží domu 1355/4a (MACH). V budoucnu bude nutné kovové  

               trubky vyměnit za plastové. Oprava bude náročná, protože cca 1/3 

                trubek vede ve zdi. 

mailto:svj-tererova@centrum.cz


       10   Kontrolní komise: 

               Panu ing Kazdovi oficiálně skončil mandát v Kontrolní komisi 12.6.2018, 

               přesto pokračuje dál jako předseda KK. Právní odd. JMM bude p. ing  

               Kazdu kontaktovat k vyjádření o jeho setrvání v KK.  

       11   Pracovní setkání Výboru SVJ: 

               Kompletní výbor se usnesl, že zástupce KK bude pozván vždy na kvar- 

               tální setkání s výborem SVJ tj. 4x za rok. V případě, když se bude pro- 

                jednávat něco u čeho by měla KK být, bude zástupce KK pozván. Výbor   

              se bude scházet 1x měsíčně, nebo operativně podle potřeby. Další  

              setkání  bude 14.1.2019      

       12   Různé: 

               Předán dopis p. Volfa ohledně přemnožených holubů k vyřízení (CEN) 

               V cukrárně dělány další kroky – úpravy ohledně „vůně“ z cukrárny. 

               Noví členové Výboru SVJ se plně zapojili do práce Výboru a slovy  

               našeho klasika „makají“ 

              Zpracoval: Josef Machurka 

              5.12.2018 


