
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 7. 3. 2019 

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

Omluvena ze zdravotních důvodů:  Ž. Martínková 

Za KK:   V. Kallupová 

Zapsal: J. Lapáček 

Dosavadní úkoly (dle předchozího zápisu): 

1. Dotaz předsedy na vystavenou objednávku na štítky – L.Cenková poptala 3 společnosti, 

společnost, jež podala nejvýhodnější nabídku odstoupila z důvodu, že v původně nabízeném 

množství nejsou schopni dodat ve stanoveném termínu. Stran objednávky – byla vybrána 

druhá nejvýhodnější nabídka. 

2. Veškerá písemná ujednání za SVJ podepisuje primárně předseda a 1 další člen výboru SVJ. 

3. Sdělení ohledně odložených věcí na společných chodbách vytvoří na základě individuálních 

podnětů L.Cenkové a J. Machurky J. Lapáček. 

4. Byly vydáno usnesení změny do RSVJ Městským soudem v Praze. Stran zjištění ohledně stavu 

listin k doplnění do rejstříkového spisu bude zplnomocněn Mgr. Lapáček k nahlédnutí do 

spisu a jeho doplnění. 

5. Opravy a údržba: 

- Výbor vzal na vědomí opravu ventilů na vodovodních rozvodech ve vchodech č. 4 a 4a 

v celkové ceně 100.085,- Kč. Vícepráce budou fakturovány dle skutečných nákladů s tím, 

že jsou dokončovány začišťovací práce jako např. oprava podhledů. 

- Výbor pověřuje J. Machurku zajištěním opravy podhledů v přízemí vchodů 4a a 6a. 

- Drobné opravy budou vykonávány na základě dosavadní smlouvy s tím, že je zájem 

schválit novou rámcovou smlouvu nejpozději do 15. 3. 2019. J. Lapáček zašle návrh 

smlouvy o zajištění technické správy domu se zapracovanými připomínkami do 8. 3. 

2019. 

- Technický dozor – J. Machurka. 

6. Výbor SVJ schválil koupi nového počítače pro SVJ o minimálních technických parametrech 

procesoru Intel Core i7 druhé generace včetně monitoru a softwarového vybavení a to 

v rozsahu potřebném pro kompatibilitu s plánovaným rozšířením kamerového systému. – 

zajistí J. Machurka do 1. 3. 2019 – splněno  

7. Výbor SVJ schválil spoluúčast na pojistné události v bytové jednotce č. 18/1356/6, spoluúčast 

byla uhrazena 

8. Požadavek na schvalování dokumentů do vývěsky členy výboru alespoň prostřednictvím e-

mailu – schválen 

9. Existují 2 současně běžící smlouvy na úklid střediska – starší bude ukončena. Existují starší 

smlouvy na dobu neurčitou, u nichž není sice čerpáno, tyto budou vypovězeny nebo 

ukončeny jiným způsobem. L. Cenková sepíše a dodá J. Lapáčkovi smlouvy, jež je třeba 

ukončit. 

10. Stran vymezení kompetencí ohledně rekonstrukce bytových a nebytových prostor panuje ve 

výboru shoda, že je má na starosti L. Cenková. Stran úpravy rolet na veterině výbor souhlasí 

s jejich opětovnou instalací na plášti budovy na vlastní náklady.  

11. Ohledně umístění předmětů na fasádě budovy byla výborem SVJ schválena pravidla pro 

umístění předmětů na plášť budovy a tato byla zveřejněna ve vývěsce SVJ. 

12. Odstranění graffiti na zvoncích a směrových cedulích – J. Machurka pořídil čistící ubrousky, L. 

Cenková s jejich prostřednictvím graffiti odstraní. 



13. Plomby na vodoměrech – v rámci rekonstrukce byly v individuálních případech odstraněny 

svévolně. Bude požadováno po firmě Profitherm CZ dodat podklady, kde jsou plomby 

odstraněny. 

14. Do příští schůze výboru SVJ bude založen protokol o provedení revize nouzového osvětlení. 

15. Odstranění závady dveří výtahu ve vchodu 6 zajistí J. Machurka. 

16. Návrh L. Cenkové na označení jednotlivých nebytových prostor totožným způsobem, jako 

jsou označeny byty a sklepní kóje – zajistí L. Cenková. 

17.  Stav kolárny ve vchodě č. 6 – vlhká stěna a padající omítka – jsou uskladněny pneumatiky; je 

nutno je vyklidit.  

18. V rámci jarního úklidu budou vyklizeny i prostory určené ke krátkodobému uskladnění, 

dočasně využívané panem Rolcem s tím, že tyto prostory budou uvolněny v průběhu 

následujícího měsíce. V rámci užívání prostor ke krátkodobému uskladnění výbor SVJ 

schvaluje Pravidla krátkodobého uskladnění předmětů v prostorách SVJ s tím, že tyto budou 

uveřejněny ve vývěsce SVJ. 

 

 

 

 


