
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 29. 4. 2019 v 17:00 

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

Omluvena: Ž. Martínková 

Host: p. Mach  

 
 
 

1) 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. v cenovém rámci schváleném shromážděním SVJ v rámci plánu oprav 
s nabídkovou cenou u vodoměrů 519.139,- Kč včetně DPH, u RTN 353.487,- Kč včetně DPH. 
Uvedený postup a výběr dodavatele výbor SVJ schválil. 
Usnesení bylo schváleno 3 – 0 – 0  

2) Pan Mach bydlící ve vchodě 1356 v 6. patře vznesl stížnost na sousedské imise v rámci rušení 
nočního klidu a další imise spočívající v hluku přes den, vulgarismy a vylévání odpadu z okna 
od souseda ze 7. patra, pana Šťastného. Výbor SVJ nejprve požádá o zamezení hlukových a 
dalších imisí a zároveň upozorní na právní důsledky neodstranění závadného stavu. 

3) Oprava fasády – z předložených nabídek výbor schválil se zřetelem k nejvhodnějšímu 
technologickému postupu dodavatele Daniela Menšíka – HousePro.cz v cenovém rámci 
schváleném shromážděním SVJ v rámci plánu oprav za celkovou nabídkovou cenu 256.406,- Kč 
bez DPH včetně nátěru biocidní barvou a pověřil předsedu SVJ J. Machurku k jednání 
vedoucímu k uzavření smlouvy s vítězným uchazečem a sjednání harmonogramu prací. 
Usnesení bylo schváleno 3 – 0 – 0  

4) Výbor SVJ se shodl na přezkumu pasportu střechy budovy a posouzení jejího stavu pro účely 
potřeby opravy dilatace na střeše 1356 v souvislosti s případnou komplexnější opravou 
střechy. Zároveň schválil poptání opravy 2 ks vpustí s termínem do 15. 5. 2019, s tím, že J. 
Machurka do konce tohoto týdne zašle ostatním členům výboru popis technického řešení 
opravy vpustí. 

5) Výbor schválil objednávku na koupi obloukových stojanů na kola do koláren a na základě 
proběhnuvšího poptávkového řízení vyhodnotil jako nejvhodnější nabídku od společnosti 
EMPORO, s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu za 15 stojanů ve výši 14.501,85 Kč včetně DPH. 
Usnesení bylo schváleno 3 – 0 – 0 

6) L. Cenková vyžádá od fa. Richter s.r.o. podklad ve formě tabulky na klíčové hospodářství - 
splněno. P - extra 42 vložek vyměněných, nebylo však doplněno ve stejném režimu jako u 
dodavatele fa. Richter s.r.o. – návrh J. Machurky udělat seznam vložek, jež jsou a nejsou 
namontované, označení kde jsou namontované, resp. uložené, přičemž výstup (tabulka na 
klíčové hospodářství) bude doplněn do konce května. 

7) Drobné opravy – bude prioritně postupováno v souladu se sešitem nahlášených závad. 
8) Deratizace – po sdělení termínu je dodavatel schopen bezprostředně zahájit činnost. J 

Machurka zajistí v průběhu příštího týdne. 
9) J. Lapáček zajistí vložení do sbírky listin RSVJ účetní závěrky za rok 2017 do konce týdne. 
10) Chybějící revize od PO Servisu zajistí do příští schůze SVJ J. Machurka. 
11) U 5 dveří byl konstatován nález, že absentuje protipožární ochrana a shledány další drobné 

závady – odstraní J. Machurka do 30.6. 
12) Výbor SVJ souhlasí s požadavkem KK na čtvrtletní kontroly činnosti výboru a žádá KK o 

stanovení vhodného termínu k provedení kontroly. 
 


