
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 17. 9. 2019 

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

 

1. L. Cenková informuje výbor: 

a. Byla provedena deratizace v nebytových prostorách veteriny (bývalá provozovna  

Hi-comp), obnovení preventivních nástrah na technologickém podlaží včetně sklepů. 

b. Nahlášení poničení protipožárních dveří na Policii ČR, tak aby bylo následně možné 

žádat pojišťovnu o částečné proplacení opravy.  

c. Byla provedena oprava téměř všech poškozených protipožárních dveří  

(u zbývajících se čeká na dodání materiálu). 

d. Byla provedena údržba anglických dvorků, pří níž bylo zjištěno, že chybí množství sítí 

ve sklepních oknech, které zabraňují vniknutí hmyzu a hlodavců do domu.  

L. Cenková navrhuje jejich doplnění. Hlasování: PRO-4 PROTI-0 ZDRŽEL SE-0 

e. Při výměně vadných zářivek na zdravotním středisku bylo zjištěno, že více než 

polovina světel nefunguje. Situace byla konzultována s technikem p.Hančlem  

a elektrikářem a byla vybrána nová světla. O realizaci opravy bylo písemně 

hlasováno: PRO-4 PROTI-0 ZDRŽEL SE-0 

2. Kontrolní komise požádala o umožnění kontroly dokumentace SVJ v termínu 25.9.  

od 15.hodin. Kontrola bude umožněna v prostorách JMM, za výbor bude přítomna  

L. Cenková. 

3. Výboru SVJ byla doručena stížnost p. Popelkové na opakované vytápění z bytu p. Mojdlové 

s žádostí o prošetření. Výbor se usnesl, že bude sepsána výzva p. Mojdlové k zajištění opravy 

porouchané pračky a dodržování dobrých sousedských vztahů ve smyslu zamezení dalšího 

poškozování cizího majetku. Zajistí: J. Lapáček 

4. Žádost pana Stránského o proplacení opravy parapetu byla posouzena a bylo rozhodnuto o 

vyplacení částky 3.000Kč. Proplacení zajistí: Ž. Martínková 

5. Současně bude objednána identická oprava v dalších dvou bytech od fy. p. Rolce taktéž 

v ceně 3.000Kč za jeden parapet. Zajistí: L. Cenková. 

6. Dne 25.7.2019 byla objednána revize nově nainstalovaného nouzového osvětlení od fy. ML. 

Rolc s podmínkou, že revize bude provedena nejpozději do 31.7.2019. Neboť protokol o revizi 

dosud nebyl dodavatelskou firmou předán, L. Cenková navrhuje, pokud se tak nestane ani do 

22.9.2019, aby byla revize objednána od jiného dodavatele. Urgenci zajistí: J.Lapáček, 

případnou novou objednávku zajistí L. Cenková. 

7. P. Machurka informoval o vytopení ordinace MUDr. Věcheta (NP č.510) vlivem vadného 

uzávěru vody v bytové jednotce č.4. Byla provedena havarijní oprava a věc bude nahlášena 

na pojišťovnu. Zajistí: J. Hančl - JMM. 

8. Bude objednána havarijní oprava prasklé litinové kanalizace v neurologické ordinaci 1NP 

(NP č.507). Současně bude vyměněn navazující kus kanalizace v 1PP. Objednávku zajistí: L. 

Cenková, součinnost provozovatelů prostor zajistí: J. Hančl - JMM. 

9. P. Machurka byl požádán aby vyklidil nebytové prostory SVJ, jež využívá beze smluv  

do 29.9.2019. Tak aby bylo možno tyto prostory nabídnout všem obyvatelům na 

Shromáždění. Současně bude na 4.10.2019 objednán velkoobjemový kontejner k odvezení 

zbylých předmětů. Zajistí: J. Lapáček. 

10. Výbor diskutoval a sestavil program a plán oprav na nadcházející Shromáždění vlastníků 

konané dne 10.10.2019. Oba dokumenty budou distribuovány vlastníkům. Zajistí: JMM. 


