
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 27. 5. 2019 v 17:00 

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

Za KK:  V. Kallupová, K. Sentenská 

1. Výbor SVJ schvaluje krácení odměny za výkon funkce člena výboru za předpokladu, že dojde 

k opakovanému neplnění jeho povinností uložených usnesením výboru SVJ s účinností od 1. 6. 

2019. Hlasováno:  4 – 0 – 0  (PRO-PROTI-ZDRŽEL SE) 

2. Dilatace: p. Machurka měl dodat slovní popis poptávky na opravu dilatace, poptávku firem realizuje 

Cenková a Lapáček. Termín: 7. 6. 2019 

3. Uveřejnění účetních uzávěrek za roky 2017 a 2018 na soudě, Lapáček – splněno. 

4. Výbor schvaluje ukládání všech dokumentů SVJ v kanceláři SVJ a ukládá všem členům výboru SVJ se 

tímto usnesením řídit.  

5. Podpis smluv na pronájem komory ve vchodě 1356/6 v 6. patře. Byli osloveni uživatelé všech 4 bytů 

na daném patře, přičemž o využívání za daných podmínek projevili zájem 3 z nich. 

Výbor SVJ schvaluje pronájem komory tak, že paní Novotná, pan Mach a paní Henzlová si 

pronajímají každý jednu ideální třetinu předmětné komory, souhlasí s návrhem K. Sentenské 

předložit na shromáždění SVJ pronájem veškerých komor a zároveň souhlasí s tím, že bude-li do 

budoucna projeven zájem ze strany vlastníka, jenž doposud zájem neprojevil, dosavadní nájemci 

předmětnou část komory umožní tomuto vlastníku užívat v přiměřené lhůtě.  

Hlasováno: 4 – 0 – 0  

6. V dokumentaci SVJ chybí některé předávací protokoly a objednávky za uplynulé měsíce, již dříve byl 

p. Machurka žádán o jejich doplnění, L. Cenková poskytne jejich seznam neprodleně emailem J. 

Machurkovi, jenž se k tomuto seznamu vyjádří do 31. 5. 2019.  

7. Umisťování předmětů na plášť budovy:  

V březnu 2019 p. Machurka, v souladu s Pravidly pro umístění předmětů na plášť budovy, schválil 

instalaci klimatizační jednotky v bytové jednotce 1355/4/11, avšak do současné doby nezajistil 

dodání technické dokumentace, jak je požadováno v příslušných pravidlech, přestože o to byl 

výborem několikrát žádán. 

Výbor SVJ ukládá J. Lapáčkovi zajištění technické dokumentace do 31. 5. 2019. 

V návaznosti na žádost pana Najmana o instalaci předokenních žaluzií bude p. Najman požádán o 

předložení technické dokumentace – byl již požádán L. Cenkovou, přislíbil, že do 31. 5. 2019 dodá. 

8. Revize NO 2017, 2018 a protokol o protipožární kontrole PO Servisu 2019, stále chybí 

v dokumentaci SVJ, dle vyjádření p. Machurky má zmíněné dokumenty u sebe doma, výbor SVJ 

uložil J. Machurkovi dodat předmětné podklady do 7. 6. 2019. 

9. Podpis dodatku ke smlouvě na úklid s firmou JM Servis z důvodu rozšíření služeb o otření 

poštovních schránek zvenku i zevnitř, otření vypínačů na světla a zvonkového tabla a dále úklid 

koláren 1xročně v návaznosti na jejich vyklizení – zajistí J. Lapáček do 31. 5. 2019. 

10. Výbor SVJ se zabýval opakovaným podnětem F. Chrousta na odér pocházející z potravinářského 

provozu – J. Lapáček projedná možnosti řešení s vlastníkem NP – OSM ÚMČP 11 do 31. 5. 2019. 

11. Návrh na zajištění revize hromosvodů z důvodu důvodného podezření na jejich degradaci. 

Pravidelná revize je naplánována na duben 2020, avšak oslovený technik JMM také doporučuje 



provedení dřívější revize. Cena za provedení revize je do cca 6.000Kč. Na základě revize bude 

možno naplánovat případné opravy a zanést je do plánu na následující období. 

Výbor SVJ schválil provedení dřívější revize a uložil L. Cenkové zajistit realizace revize v termínu do 

7. 6. 2019. 

Hlasováno: 4 - 0 - 0 

12. Výměna nouzového osvětlení: Dle cenové kalkulace fy. ML. Rolc mělo být fakturováno na základě 

„oboustranně odsouhlaseného soupisu prací“ – předávacího protokolu. Dne 16. 5. byla doručena a 

proplacena faktura na 133.532,- Kč jakožto dílčí faktura, ačkoli zatím nebyly provedeny žádné práce 

ani předán jakýkoliv materiál. Na faktuře je dále uvedeno, že její součástí je i předávací protokol, 

přestože tomu tak ve skutečnosti není. Ostatní potencionální dodavatelé již dopředu avizovali, že 

budou požadovat zaplacení zálohy, ML. Rolc toto nepožadovala. 

Výbor vzal na vědomí, že J. Machurka danou otázku projedná s dodavatelem a o výsledku jednání 

výbor neprodleně informuje. 

Hlasováno: 4-0-0 

13. Výměna vodoměrů a RTN: při výměně vodoměrů vznesl p. Machurka požadavek na společnost 

Profitherm CZ a. s. na výměnu několika kapajících ventilů, jejichž výměnu zadal výbor p. 

Machurkovi.  

Výbor SVJ vzal na vědomí, že faktura za tyto vícepráce bude uhrazena p. Machurkou z jeho 

odměny za výkon technické správy domu. 

Hlasováno: 4-0-0 

14. Návrh L. Cenkové 1x ročně realizovat ve spolupráci s uživateli přemístění veškerých předmětů 

z koláren do prostor SVJ za účelem úklidu koláren a současně zajištění, aby v kolárnách byly 

skladovány pouze provozuschopné předměty. Prakticky bude postupováno vždy po jedné kolárně za 

týden, aby nedošlo k pomíchání předmětů.  

Prozatím nebude realizováno. 

15. Klíčové hospodářství:  

 J. Machurka dle dřívějšího usnesení výboru předá L. Cenkové souhrnnou tabulku o umístění 

zámkových vložek a to ze systému od firmy Richter, jež J. Machurka instaloval v roce 2016, dále pak 

veškeré klíče a volné zámkové vložky v termínu do 15. 6. 2019 

 Bylo zjištěno, že v některých vchodových dveřích jsou stále umístěny původní zámkové vložky, 

v důsledku čehož se lidé dostanou do domu i bez čipu. Návrh aby J. Machurka zajistil nápravu. 

Hlasováno: 4-0-0 

16. V prostorách SVJ se nacházejí nevyužité dveře, návrh aby byly použity na místo těch, které PO Servis 

při periodické kontrole označil jako nevyhovující z důvodu malé protipožární odolnosti. Realizace 

výměny nevyhovujících dveří byla již dříve výborem svěřena J. Machurkovi, jenž prověří míru 

použitelnosti těchto dveří a navrhne další postup do příští schůze výboru SVJ. 

17. Údržba domu: 

 Není prováděna preventivní kontrola objektu za účelem zjištění závad 

 Neprobíhá oprava závad dle sešitu, kde jsou zaznamenávány podněty uživatelů  

– návrh na stanovení lhůty 2 týdny na každou opravu 

 Rozbité stupnice na dvou schodištích 



 Absence revizních dvířek na mnoha místech po domě 

 Rozestavěné štafle po domě, obyvatelé je musejí obcházet i více než týden 

 Neadekvátní oprava okapu u vstupu na zdravotní středisko 

18. Přezkum rozdělení agendy správy SVJ mezi členy výboru: 

Výbor SVJ schvaluje usnesení o následujícím znění: Jednotliví členové výboru SVJ do 31. 5. 2019 

předloží elektronicky k rukám J. Lapáčka své návrhy na úpravu rozdělení agend.  

Hlasováno: 4 -0 -0 

19. Jednání s pojišťovnou za účelem hlášení škodních událostí ze strany SVJ – návrh aby k tomuto účelu 

byla podepsána plná moc Ž. Martínkové. Vyhotoví J. Lapáček do 31. 5. 2019 


