
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 15. 4. 2019 

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

Za KK:  V. Kallupová 

Host: Kozman, Bryknerová, Chroust 

 
 
 

1) Návrh J. Machurky na prodloužení smlouvy na úklid ve vchodu 6a s paní Vondrovou – návrh 
doplněn o otření schránek zevnitř i zvenku, otření vypínačů na světla a zvonkového tabla – 
v doplněné podobě výbor návrh schválil.  

2) Nabídky na vodoměry a RTN – byly předloženy 3 nabídky. Na základě hodnotících kritérií a 
v souladu se schváleným plánem oprav byla vybrána jako nejvhodnější nabídka společnosti 
Profitherm CZ s.r.o. s nabídkovou cenou u vodoměrů 519.139,- Kč včetně DPH, u RTN 
353.487,- Kč včetně DPH, přičemž o ceně bude dále jednáno. Uvedený postup a výběr 
dodavatele výbor SVJ schválil. 

3) Výbor vzal na vědomí oslovení 4 společností stran výměny nouzového osvětlení, doposud 
byla předložena 1 nabídka p. Tomana, dále byla vyžádána nabídka od společnosti ML Rolc 
partners s.r.o., jež bude předložena do konce tohoto týdne. Výběr nejvhodnější nabídky bude 
schválen výborem korespondenčním hlasováním.  

4) Oprava fasády – doposud předloženy 2 nabídky, očekáváme zaslání ještě jedné nabídky s tím, 
že postup schválení výběru nejvhodnějšího dodavatele bude stejný jako u předchozího bodu. 

5) Výbor SVJ se zabýval zprávou kontrolní komise – odpověď a vypořádání výhrad a dotazů KK 
bude schválena na následujícím zasedání výboru a předložena na nadcházejícím shromáždění 
SVJ. 

6) Při celkové opravě fasády v návaznosti na schválení plánu oprav na následující rok 
shromážděním SVJ bude zohledněna i potřeba opravy fasádních prvků poškozených při 
rekonstrukci oken u nebytových prostor ve vlastnictví MČ.  

7) V rámci běžné údržby proběhlo zjištění havarijního stavu u ventilů na vertikálních rozvodech. 
Ve vchodu 4 výbor schvaluje výměnu ventilů na vertikálním rozvodu. U ostatních svislých 
rozvodů schvaluje pasportizaci ventilů tak, aby mohla být připravena jejich výměna. Spolu 
s pasportizací ventilů zazněl návrh na pasport svislých kanalizačních rozvodů, rozvodu plynu a 
vody a revizních otvorů. Výbor připraví tabulku se seznamem jednotlivých vlastníků a 
nájemců a do konce června tohoto roku celou pasportizaci realizuje tak, aby bylo možné 
připravit podklady pro plán oprav pro nadcházející shromáždění. V souvislosti s touto akcí 
bude připraveno oznámení pro jednotlivé vlastníky. L. Cenková připraví aktuální seznam a 
tabulku jednotlivých zamýšlených oprav. 

8) Písemné podněty od jednotlivých vlastníků v knize oprav – bude doplněno J. Machurkou, co 
bylo již realizováno do konce příštího týdne. 

9) Instalace klimatizační jednotky – schválena J. Machurkou, jenž vyžádá technickou 
dokumentaci od paní Židoňové. 

10) K otázce smlouvy na provádění úklidu z roku 2017 s paní Jarmilou Lehnerovou – výbor 
požádal paní Lehnerovou o kopii smlouvy – zatím bez reakce. Spolu s upomenutím paní 
Lehnerové Mgr. Lapáček připraví do konce příštího týdne seznam podnětů KK adresovaným 
Dr. Michálkovi a panu Volfovi. 

11) Deratizace – při opravě nebytového prostoru veteriny byl zjištěn výskyt hlodavců – J. 
Machurka zajistí objednávku deratizátora. 

12) Termín shromáždění – 10. 10. 2019 ve škole ZŠ Ke Kateřinkám je zarezervována jídelna školy 
pro konání shromáždění SVJ. 



13) L. Cenková realizovala výměnu jmenovek na poštovních schránkách, zazněl požadavek 
zalaminovat štítek s informací, že pokud uživatelé potřebují změnu jmenovky na 
schránkách/zvoncích, nechť se z důvodu jednotného vzhledu obrátí na výbor SVJ. 

14) Žádost L. Cenkové schvalovat všechny objednávky nejméně 2 členy výboru SVJ. 
15) Budou doplněny do složek protokoly o provedených kontrolách, revizích, předávací protokol 

k realizovaným akcím (ventily, stříška). 
16) Duplicita smluv na úklid zdravotního střediska (není z jedné čerpáno) bude řešena tím, že 

bude ukončena smlouva č. j. SVJ/02/2014 do konce příštího týdne (J. Lapáček) 
17) Podnět pana Chrousta stran digitalizace projektu budovy Tererova 1355-1356, dokumentace 

je doposud v listinné podobě. 
18) Výbor schvaluje vyklizení nebytových prostor ve vlastnictví SVJ a přípravu nabídky těchto 

prostor k využití vlastníkům v rámci shromáždění SVJ. 
19) Archiv/kancelář/prostor ke krátkodobému uskladnění – bude označeno do konce května J. 

Machurkou co náleží komu a následně vyklizeno vše, co nesouvisí s fungováním SVJ. Výbor 
souhlasí s objednáním kontejneru na vyklizení společných prostor SVJ, a to ve lhůtě do konce 
srpna 2019. 

20) Klíčové hospodářství – doposud vedena evidence, jež není aktualizovaná, počínaje dneškem 
výbor souhlasí s vedením klíčového hospodářství a pověřuje L. Cenkovou jejím vedením. 
Zároveň výbor souhlasí s výměnou resp. přenastavením vložky do zámku od kanceláře SVJ. J. 
Machrurka dá L. Cenkové k dispozici kartu na přenastavení zámku, L. Cenková vyžádá od fa. 
Richter s.r.o. podklad ve formě tabulky na klíčové hospodářství. Obdobný postup bude zvolen 
u hospodářství čipového. Termín: do konce srpna 2019 

21) Výbor schvaluje bezpečnostní opatření v kolárnách formou pořízení stojanů na kola, k nímž 
půjde kola uzamknout, a to v počtu odpovídajícím počtu kol v jednotlivých kolárnách. 
Termín: do 15. května. (L. Cenková, J. Lapáček). 

22) Předměty na chodbách – bílé skříně a skříňka J. Machurka zlikviduje do konce příštího týdne, 
plechové skříně  - likvidace v návaznosti na přistavený kontejner; vozíky – k popelnicím, 
stavební materiál zlikviduje v rámci drobné údržby J. Machurka 

23) P. Chroust: Odér z pekárny – navrhuje rekolaudaci pekárenského provozu v nebytovém 
prostoru MČ, vyžaduje prověření, zda je souhlas s umístěním pecí. Návrh vznést podnět na 
Hygienickou stanici hl. m. Prahy. 

24) Termín příští schůze výboru SVJ 27. 5. 2019 v 17:00. 
 


