
Reakce na zprávy kontrolní komise za 1.pololetí roku 2019 

1. Již dříve bylo kontrolní komisi předáno vyjádření k akcím předcházejících výborů SVJ získané 

od RNDr. Michálka a pana Machurky. Tato vyjádření jsou pro pořádek uvedena níže. Pan Volf 

se k této věci vyjádřil následovně: „Nedisponuji paralelním archivem SVJ, pokud originál 
zůstal kompletní, obsahuje vše.“ 

A. Oprava výtahové strojovny v 1356/6 

RNDr. Michálek: Zateplení výtahové šachty - částka ve výši 219tis. vznikla tím, že 

faktura 17-049 pro firmu ML Rolc byla počítána 2x (jsou přiloženy dvě 

kopie téže faktury). Celkem bylo vyplaceno cca 120tis., nutno ověřit ve 

výpisu z účtu. 

Machurka: Původní schválený rozpočet na opravu byl ve výši 120.000,- Kč s tím, že se 

odstraní lignát (jako vrchní fasáda), strojovna se přesíťkuje a natře fasádní 

barvou. Po odstranění lignátu se ukázalo, že do strojovny masivně zatékalo, 

části zdí byly vymrzlé a vypadané. Vypadávaly rovněž okna, přičemž jedno 

bylo možné opravit, u druhého byla nutná výměna. Se zatékáním také souvisela 

výměna střešních dveří. Strojovna se komplexně zednicky opravila, 

přesíťkovala a byla natřena, všechny tyto práce jsou fotograficky 

zdokumentovány. Uvedené skutečnosti zdůvodňují vícepráce, jež byly 
realizovány. 

B. Projektová dokumentace na vyřezání otvorů do panelů pro lepší průchodnost při 

stěhování 

RNDr. Michálek: Projektová dokumentace na prořezání nových otvorů v č.1356/6 spolu 
se žádostí u stavebního úřadu musí být uložena v dokumentech výboru. 

Machurka: Výbor SVJ objednal projektovou dokumentaci na tyto práce s tím, že na 

nadcházejícím shromáždění vlastníků bude tato akce schválena a bude 

přistoupeno k její realizaci. V mezidobí došlo k rezignaci RNDr. Michálka na 

funkci člena výboru SVJ, v důsledku čehož do plánu oprav na další období 

nebyla tato akce zařazena. Stanovisko J. Machurky je takové, že vzhledem 

k omezené velikosti dveří a překážejícímu zábradlí a hydrantovým skříním je 
výřez otvorů žádoucí. 

Výbor SVJ: Současný výbor SVJ nemá na tuto problematiku jednotný názor a shledává 

důvodným o takovéto úpravě nechat hlasovat na Shromáždění vlastníků.  

 

C. Zateplení střešní atiky 

RNDr. Michálek: Zateplení střešní atiky bylo prováděno až v roce 2018, kdy jsem již 

nebyl členem výboru. 

 

Machurka: V plánu oprav byl odsouhlasen rozpočet na plánovanou akci ve výši 750.000,- 

Kč, tato částka byla rozdělena na část na zateplení atiky samé ve výši 672.000,- 

Kč a na část na rekonstrukci dilatace ve výši 78.000,- Kč. Po odstranění 

atikových plechů bylo zjištěno, že do zděné části atiky zatékalo, v důsledku 

čehož některým vlastníkům jednotek zatékalo do bytů, zejména v 7. NP. 

V návaznosti na provedenou kontrolu výbor SVJ vícepráce odsouhlasil. 

(objednávka SVJ č. 1- 6 -2018)   

 

 

 



D. Výdaje na výměnu domovního komunikačního systému 

RNDr. Michálek: Výměna komunikačního systému - proč došlo ke zvýšení ceny 
podrobnosti zná p.Machurka, který prováděl dohled 

E. Instalace čipových klíčů 

Machurka: Na východní straně budovy byly nainstalovány namísto čipů kliky a zámky, 

jež jsou napájeny bateriemi. Vyšší cena o cca 5-6 tis. Kč je opodstatněna tím, 

že nebylo nutné nákladně a pracně natahovat kabely pro napájení a ovládání 

zámků.  

 

F. Instalace kamerového systému 

RNDr. Michálek: Instalace kamerového systému — byla instalována navíc jedna kamera a 

byly vybrány kamery odolné proti rozbití -  detaily opět p.Machurka 

nebo p.Volf. 

 

G. Oprava WC 

Machurka: Odůvodněnost této akce byla již opakovaně předložena kontrolní komisi 

k posouzení. 

 Z prasklé odpadní trubky JS 100 vytékaly splašky do uzavřeného prostoru, 

jenž nechal zazdít dřívější správce budovy, společnost IKON.  

 Toto zazdění bylo nutné vybourat, v důsledku čehož bylo zjištěno, že 

siporexové zdi jsou nasáklé splašky. 

 Uvedené skutečnosti vedly k rozhodnutí výboru SVJ realizovat revitalizaci 

WC.  

J. Machurka nesouhlasí s tím, že kontrolní komise uvádí J. Machurku, jako 

zhotovitele díla. Tato skutečnost se nezakládá na pravdě, což plyne i 

z jednotlivých faktur 

H. Nátěry sklepních chodeb 

Machurka: O zhotovení díla rozhodl výbor SVJ proto, že veškeré pochozí plochy byly z 

prostého betonu, což způsobovalo zvýšenou prašnost a roznos nepořádku do 

všech prostor domu. Nově natřené podlahy se dají vytírat resp. zametat, což 

zanechalo kladnou odezvu u všech vlastníků. Jsou natřeny všechny chodby v 

technologickém podlaží a prostory sklípků. 

 

I. Opravy zatékajících větracích šachet 

Machurka: Pokud do bytů zatéká, zakrývá se tato šachta plastovým krytem, případně ještě 

pro lepší větrání je osazen ventilátorem LOMANCO tam, kde nejsou 

předmětné větrací šachty zaslepeny. 

2. Rozpočet výdajů na opravu a čištění severní fasády - V předchozích letech byla schválena částka v 

rozpočtu, jež se neukázala reálnou, přičemž na daný cenový rámec žádný potenciální dodavatel 

nereflektoval. V současné době byla provedena zkouška soudržnosti fasády sondou a na jejím 

základě bude Shromáždění navržen další postup. Pravděpodobně bude nutná komplexnější 

oprava fasády. 



3. Nové kryty v elektrorozvaděčích (p. Machurka ) – došlo k odstranění závadného stavu po 

elektrorevizi v souladu s bezpečnostními požadavky. 

4. K otázce čerpání prostředků na Shromážděním neschválené akce: Jednotlivé akce byly realizovány 

předchozím výborem jako drobné opravy; v souladu se stanovami v dispozičním právu výboru SVJ, 

do budoucna bude ze strany výboru snaha o to obdobné akce zahrnout do plánu oprav. 

5. K otázce smlouvy na provádění úklidu z roku 2017 s paní Jarmilou Lehnerovou – výbor požádal 

paní Lehnerovou o kopii smlouvy. Paní Lehnerová bohužel tuto smlouvu již nemá. 

Výbor se usnesl, že do budoucna je požadavek na uchování všech, včetně ukončených, smluv. 

6. Protokol o předání a převzetí dokumentace od předcházejícího Výboru SVJ byl vyhotoven a je 
k nahlédnutí u Mgr. Lapáčka na JMM. 

7. K otázce jmenovitého protokolu o hlasování jednotlivých členů SVJ na Shromáždění SVJ  
dne 1.11.2018 výbor konstatuje, že shromáždění SVJ bylo se způsobem hlasování seznámeno 
společností JUNK s.r.o. na začátku shromáždění. Co se týče jmenovitého seznamu, lze jej 
poskytnout teprve v okamžiku, kdy s tím vysloví souhlas všichni hlasující. 

8. Výbor konstatuje, že odměny členům výboru jsou zcela v intencích usnesení shromáždění SVJ.  

9. Stran zřízení DS výbor konstatoval, že zřízení DS bylo odsunuto z důvodu podání daňového 
přiznání za SVJ. Je požadavek aby byla DS zřízena do 30.6. 

10. Požadavku na aktualizaci výběrového řízení na správu domu zajišťovanou panem Machurkou 
bylo vyhověno. Pan Machurka ukončil údržbu a opravy domu ke dni 31.5.2019. 

11. Požadavku na aktualizaci výběrového řízení na úklid bylo vyhověno a srovnání možných 
dodavatelů bylo předáno Ing. Kazdovi. Z důvodu vyjádření názoru obyvatel vchodu 6a formou 
petice, aby úklid zajišťoval pan Machurka, bude s panem Machurkou nově uzavřena smlouva  
na úklid tohoto vchodu. 

12. Požadavek na doložení výběrového řízení na zakázku výměny 100 ks ventilů - podklady 
k výběrovému řízení jsou k dispozici v kanceláři JMM. 

13. Zdůvodněni příčiny o 4 měsíce opožděného zápisu nového složení Výboru SVJ do veřejného 
rejstříku – schvalovací proces související s pověřením konkrétní osoby zastupující JMM byl vázán 
na cyklus schůzí představenstva JMM. Nyní již zhojeno. 

14. Algoritmus výpočtu podílů členů SVJ na příjmech z pronájmu nemovitostí – dle velikosti 
spoluvlastnického podílu zapsaného v katastru nemovitostí. 

15. Kontrolní komise měla možnost seznámit se podpisovými právy členů výboru k bankovním 
účtům SVJ a pravomocemi k procesům nakládání s finančními prostředky SVJ. 

16. Ve věci zajištění proplacení příjmů z pronájmu nemovitostí za rok 2017, 2018 již byly podniknuty 

kroky k zajištění bankovního spojení na jednotlivé vlastníky. Těm, kdo již tyto informace sdělili 

výboru SVJ, budou příjmy proplaceny do 30.6.2019. 

17. Požadavek kontrolní komise na pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření výbor bere na 

vědomí, souhlasí s ním a bude očekávat návrhy KK na konkrétní data kontroly. 



18. Požadavek na umisťování zápisů ze schůzí na web SVJ výbor bere na vědomí. Také byly na web 

umístěny historické zápisy kontrolní komise, ihned jak o to bylo požádáno, aktuální zápisy KK 

jsou uveřejňovány průběžně. 

19. Na základě opakovaných požadavků vlastníků a KK byla prověřena nájemní smlouva 

potravinářské provozovny. Bylo zjištěno hrubé porušení této smlouvy, na které výbor SVJ 

upozornil Úřad městské části Prahy 11. Nyní je očekávána reakce protistrany. 

20. Byl vznesen požadavek na JMM k zajištění poptávkového řízení na odbornou kontrolu stavu 

stoupaček a vzduchotechnického vedení v kuchyních bytových jednotek. Ze strany výboru je 

požadavek, aby byl výstup kontroly znám nejpozději do konce srpna. 

21. Ve věci vymalování chodeb výbor konstatuje, že na tuto akci nebyly schváleny prostředky pro 

rok 2019, avšak je požadavek zahrnout výmalbu chodeb do plánu oprav na následující období. 

22. Ze strany výboru SVJ je požadavek na provedení soupisu všech prostor SVJ. Na Shromáždění 

bude tento soupis prezentován a bude umožněn pronájem nevyužitých prostor obyvatelům 

domu za obdobných podmínek jako komory. 

23. Návrh KK na uveřejnění rozsahu a frekvence nasmlouvaných úklidových služeb ve vývěskách 

výbor bere na vědomí a zajistí jej. 

24. Dále se výbor zavazuje pro budoucí období lépe koordinovat případné práce vyžadující 

zpřístupnění bytů. 

25. K otázce stavu střechy domu: dle odborného posouzení je střech ve výborném stavu, atika je 

také provedena v odpovídající kvalitě, již dříve byla provedena oprava jedné dilatace a zbývá 

tedy provést opravu druhé dilatace. Tato oprava bude zahrnuta do plánu oprav na následující 

období. V minulosti již byla provedena oprava výtahové šachty a vstupu na střechu nad vchodem 

6, stejné místo nad vchodem 4 je prozatím v původním stavu ovšem bez známek akutních 

problémů. V současné době jsou největším rizikem pro střechu zastaralé kovové stojánky 

hromosvodového vedení, vlivem povětrnostních podmínek se stojánky naklánějí a ostrými rohy 

může dojít k poškození střešního pláště. Toto riziko se eliminuje po provedení rekonstrukce 

hromosvodového systému, tato akce bude zahrnuta do plánu oprav na další období. 

26. Výbor zjistí možnosti odprodeje demontovaných vodoměrů a měřičů spotřeby tepla. 

27. V návaznosti na kontrolní nález KK ze dne 29.5.2019 se výbor pokusí zajistit nápravu. Avšak je 

požadavek aby do budoucna byly uváděny konkrétní faktury či zakázky, u kterých byly zjištěny 

nedostaky z důvodu úspory času při odstraňování těchto nedostatků. 

 

V Praze dne 21.6.2019 

    

   Výbor SVJ Tererova č.p. 1355-1356 


