
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 14. 1. 2019

Členové: J. Machurka, L. Cenková, Ž. Martínková, za JMM a.s. J. Lapáček

Za KK: K. Sentenská

Hosté: V. Volf

Dosavadní úkoly (dle předchozího zápisu):

1. Pro zápis do RSVJ je třeba usnesení představenstva JMM a.s. zplnomocňující Mgr. Lapáčka
k zastupování JMM a.s. ve výboru — bude projednáno nejpozději na příštím zasedání
představenstva JMM a.s.

- Spolu s podáním návrhu na zápis změn je žádoucí na návrh pí. Sentenské doplnit do sbírky
listin účetní závěrky a další podklady, které nebyly doposud založeny

2. K bodu předávací protokoly mezi dosavadním a současným výborem — bylo splněno.
- KK dá dohromady své podněty a zároveň žádá o nahlédnutí do účetních dokladů za rok

201$— budou zpřístupněny dne 16. 1. 2019 od 16:00 vjednací síni JMM a.s. Tererova 6a
3. Otázka dlužníků/neplatičů předepsaných nákladů vysvětlena — jednalo se o jednoho dlužníka,

jenž platil se zpožděním; doplatil.

4. Podání do registru skutečných vlastníků bylo učiněno před 31. 12. 2018 (tj. bez poplatku) Mgr.
Lapáčkem; splněno.

5. Webová prezentace — byl vznesen požadavek na předání a zveřejnění kontaktu na KK,
zástupkyně KK paní Sentenská byla informována o tom, že webové stránky má na starosti za
výbor SVJ paní Cenková.

6. Požadavek na průkaznou evidenci smluv, z nichž je průběžně plněno — v součinnosti s KK bude
v návaznosti na předávací protokoly a zjištění z kontroly účetních dokladů seznam smluv a
plněnía konfrontován se skutečných archivem smluv SVJ. U plnění, kde absentuje právní titul,
je třeba doplnit kopii od protistrany. — termín plnění do 31. 3. 2019
- JMM doplní mandátní smlouvu se všemi dodatky do 31. 1. 2019

7. Rekonstrukce atiky dokončena

8. Opravya údržba:

- Havárie v 1355/4a — PVK odmítlo podílet se na opravě a odstranění havarijní situace,
jelikož rozvod patří SVJ, z důvodu časové tísně a dostupnosti oslovena společnost ML ROLC
(havárie odstraněna, vznesen požadavek na opravu chodníku)

- Prasklý hlavní přívod vody ve sklepě — fa ML ROLC požádána o předložení nabídky na 100
ks %“ a %“ ventilů, neboť bude třeba vypustit celý řad, cenová nabídka bude posouzena
po konzultaci s techniky JMM a.s.

- Je zapotřebí prověřit průsak v 7 poschodí

- Zajistit nový/repasovaný počítač pro SVJ o minimálních technických parametrech

procesoru Intel Core i5 druhé generace, realizovat do příští schůze výboru průzkum trhu
9. Otázka volby/kooptace pana Ing. Kazdy bude předmětem jednání příštího shromáždění SVJ.
10. Pravidla využití pláště budovy předložené paní Cenkovou budou projednány na příští schůzi

výboru, návrh Mgr. Lapáčka, aby všechny technicko-provozně-uživatelské otázky byly
sjednoceny do nového domovního řádu, jenž by byl projednán na příštím shromáždění tak, aby
o něm byli informováni všichni vlastníci a mohl být řádně připomínkován

11. Klíčové hospodářství ve spojení s pravidly užívání koláren: bylo konstatováno, že je třeba
sjednotit evidenci klíčového hospodářství, u koláren lze zajistit výměnou vložek a distribucí





Návrh na zařazení následujících bodů na program schůze výboru 
Ing. Lenka Cenková 

1. Úklid sněhu před domem: kdo? kdy? za kolik? Částečně tuto práci zastává p. Machurka, 

ale pouze přístup ke zdravotnímu středisku. Bylo by třeba řešit systematicky. 

2. Dohledání smlouvy na úklid JM Servis a pronájem webových stránek od firmy 
Amiro. 

3. Instrukce k předokenním žaluziím potažmo ke všem předmětům na plášť budovy. 
Návrh jsem již předložila, nápad Mgr. Lapáčka implementovat do Domovního řádu je dobrý, ale bylo 
by dobré věc řešit co nejdříve, ale změna Domovního řádu by měla být schválena Shromážděním. 

4. Evidence klíčů.  
5. Evidence čipů. Na rozdíl od klíčů u čipů nějaká papírová evidence existuje, také by bylo potřeba 

vést elektronicky včetně čísel daných čipů. 

6. Evidence krátkodobého uskladnění. Přepracovaná pravidla a formulář k tomu určený jsem již 

předložila. 

7. Evidence závad nahlášených vlastníky. Závady je možné hlásit několika způsoby, je třeba, 

aby byly zapisovány do knihy závad spolu s datem nahlášení, kdo a jak věc opravuje nebo řeší a 
nakonec kdy byla věc opravena.  

8. Náhradní klíče od veškerých prostor. Všechny klíče má p. Machurka u sebe, ale měla by být 

např. v kanceláři schránka s náhradními klíči. 

9. Schvalování akutních oprav minimálně 2 členy výboru. 
10. Evidence rekonstrukcí. Existují pravidla, ale lidé je nedodržují a nedodávají revize po opravách 

vedení a podobně. 

11. Evidence kontaktů na vlastníky nebo uživatele bytů pro případ havárie a pod.  
12. Stanovisko k GDPR. Sepsání stanoviska SVJ k této problematice, ale hlavně poučení od Mgr. 

Lapáčka jak prakticky postupovat. 

13. Vyvěšení kontaktů na výbor do vývěsek (telefon, email, web), stejně tak na Havarijní služby. 

14. Instalace trnů proti holubům. Výběr firmy, výběr míst kam je instalovat. 

15. Oprava směrových cedulí. Na obou koncích domu jsou směrové cedule posprejovány. 
16. Revitalizace poštovních schránek. Opravu malých plastových okének z vnitřní i z venkovní 

strany. Na mnohých místech chybí a lidé si je opravují vlastním způsobem, což má za následek 
nevratné poškozování schránek. 

17. Oprava SDK podhledů na technickém podlaží. Na mnoha místech jsou jednotlivé desky 

poškozeny. 

18. Jednotný postup při výměně světel na chodbách, nově se umisťují světla se senzory 

pohybu. Tato světla by se spíše hodila k výtahům, kde jsou spínána velmi často, místo toho se 
umisťují do sklepů, kde by naopak prospěla klasická světla se spínačem na celou chodbu. 

19. Sestavení tzv. manuálu jak se starat o byt. Tento manuál navrhl sestavit p. Machurka. 

Součástí by mělo být zejména jak se starat o topení (např. na konci topné sezony nechat otevřené 
ventily, předejde se tak zanešení a zkorodování, které znefunkční ventil), o okna (pravidelné mazání, 
seřizování), pravidelné pohybování ventily ve stoupačkách a další. 

20. Nabídka služeb uvedených v předchozím bodě. Např. péče o okna. Pravidelně na jaře a 

na podzim uveřejnit ve vývěskách výzvu kdo má o tuto službu zájem ať se přihlásí do plechové 
schránky a my pak zajistíme objednání servisu. Když se vše bude realizovat takto hromadně, 
nebude to finančně tak náročné a je zájmem všech aby dům fungoval. 

21. Naplánování výmalby chodeb. Možno rozdělit do několika etap. 

22. Vytvoření plánu na výměnu prorezlého vodovodního potrubí ve sklepích.  
Pan Machurka avizoval, že velká část je ve zdech a tato operace bude organizačně náročná. 

23. Pořízení stojanů na kola do koláren. Kola nejsou jak rozumně skladovat, každý si jej opře o 

zeď a do kolárny se vejde mnohem méně kol. Plus navrhuji opatření alespoň několika polic na stěny, 
na potřeby pro děti, tyto věci by mohly být uloženy po většinu sezóny na policích a nebudou zabírat 
místo kolům.  

24. Uveřejňování odměn členům výboru. Dle stanov všichni vědí kolik má výbor jako celek, není 

důvod neuveřejnit i rozdělení mezi jednotlivými členy. Např. že JMM tuto práci dělá bezplatně. 

25. Zřízení datové schránky. Tuto věc již navrhla KK. Zřízení je zdarma a ušetřilo by to jak peníze, 

tak čas strávený běháním na poštu. 

26. Zrušení požadavku na p. Kulišovou, na hlášení každé změny počtu uživatelů bytů. Myslím, 

že by stačilo zaslání této tabulky např. pouze na dotaz nebo 1x za čtvrtletí. 


