
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 16. 5. 2019 v 17:00 

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

 
 
 

1) Výbor SVJ vzal na vědomí stížnost Ing. Hejla a odsouhlasil návrh odpovědi Výboru Ing. Hejlovi 
a výzvy k odstranění imisí ze strany rušitele. Rovněž se zabýval stížností pana Macha a 
odsouhlasil odpověď na stížnost a text výzvy na odstranění imisí.  

2) Výbor SVJ vzal na vědomí uzavření smlouvy na výměnu vodoměrů a RTN s dálkovým odečtem 
se společností Profitherm CZ s.r.o. s tím, že předmětné dílo bude zahájeno dne 20. 5. 2019. 
Koordinuje nadále J. Machurka 

3) Oprava fasády –mimo jiné byla oslovena firma ML ROLC - Partners na opravu spodní části 
severní fasády 1356/6a, výbor byl upozorněn na nevhodné technické řešení opravy  
a natření této fasády. Fa ML ROLC doporučila vše konzutovat s technikem  
od výrobce systému Weber - Teranova (tento systém je použit na celé naší fasádě).  
Na základě doporučení p. Machurka domluvil schůzku s pí Nyklovou ohledně 
technického řešení. V rámci kontrolního dne se zástupkyní společnosti Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s., dodavatelem technologie Weber, paní Nyklovou došlo 
k následujícím zjištěním: před realizací mytí a případného nátěru fungicidní a antimykotickou 
barvou rezistentní vůči řasám, potažmo volbě vhodné technologie, bude zapotřebí provést 
trhací zkoušku a zkoušku prostřednictvím sondy, jíž realizuje zdarma společnost Saint-Gobain 
Construction Products CZ a.s. V návaznosti na zjištění těmito zkouškami prokázaná dojde 
k volbě vhodné technologie a postupu při opravě a čištění severní fasády. Výbor odsouhlasil 
odklad čištění severní fasády do okamžiku provedení této zkoušky a pověřil Lenku Cenkovou 
k objednání zkoušek od SGCP. Další postup dle zjištění. Pro tento okamžik se pozastavuje 
jednání s původně vybraným potenciálním zhotovitelem. 

4) Výbor SVJ vzal na vědomí požadavek na čtvrtletní kontrolu hospodaření SVJ za I.Q.2019, jež 
proběhne v prostorách JMM ve středu 29.5.2019 od 15:00 hod za přítomnosti členů výboru J. 
Lapáčka a L. Cenkové.  

5) Deratizace – proběhne bezprostředně po dokončení výměny vodoměrů a RTN s tím, že termín 
bude s týdenním předstihem upřesněn – zajistí J. Machurka 

6) Výbor SVJ schválil objednávku úklidových služeb na měsíc červen od JM servis  ve vchodě 6a 
s tím, že souběžně bude ve vývěskách vyvěšena výzva vlastníkům a nájemcům, mají-li zájem 
pro SVJ na základě DPP/dodavatelského vztahu tyto služby poskytovat. Současně vyzýváme 
vlastníky k reakci v termínu do 5. 6. 2019. Dále byl projednán podnět poukazující na nedostatky 
v dosavadním poskytování úklidových služeb, v návaznosti na nějž bylo přistoupeno k realizaci 
průzkumu trhu, z nějž jsou dostupné podané nabídky, výbor SVJ však preferuje nejprve výběr 
potenciálního dodavatele úklidových služeb z řad vlastníků a nájemců. 

7) Proběhla žádost M. Rolce o prodloužení uložení věcí do 15. 7. 2019. Se zřetelem k tomu, že 
úložné prostory doposud neprojevil nikdo z vlastníků či nájemců zájem, výbor SVJ žádost 
schválil. 

8) Podnět vlastníka pana Kruliše na zatékání pod parapet – bude řešit po odeznění dešťů  
J. Machurka – kontaktuje jej neprodleně. 

9) Hromosvody – na základě zjištění při provedené kontrole, výbor schválil  konzultaci  
s technikem JMM. 

10) Propadání východní terasy – iniciovat jednání s MČ. 
 
 
 


