
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 9. 12. 2019 v 17:00 

Členové: Kateřina Sentenská, Ing. Lenka Cenková, za JMM a.s. Mgr. Jakub Lapáček,  

Za KK: Vlasta Kallupová  

Hosté: pan Chroust 

1. Výbor projednal podněty pana Chrousta stran opravy termoregulačních ventilů, požadavek na 

demontáž nepovoleného satelitu na střeše domu - již bylo provedeno, projednal informace 

k vývoji nájemního vztahu s pekárnou a umístění nové satelitní antény. 

2. Výbor převzal od paní Kallupové kontakt na firmu, která se specializuje na rekonstrukci fasád 

bytových domů. 

3. Výbor schválil odvzdušnění a regulaci topné soustavy s tím, že oprava nahlášených závad na 

topných tělesech bude poptána u dodavatele. Zajišťuje Kateřina Sentenská ve spolupráci s p. 

Hančlem z JMM a.s. 

4. Výbor vzal na vědomí informaci o plánované kontrole ČSSZ a uložil Mgr. Lapáčkovi kontrolu 

zajistit ve spolupráci s účetní JMM a.s. 

5. Výbor vzal na vědomí oslovení ze strany notáře ohledně jednání v rámci dědického řízení po 

vlastníkovi bytové jednotky a uložil Mgr. Lapáčkovi zajistit odpověď notáři. 

6. Výbor otevřel obálky s nabídkami nájemného na nebytové prostory. O nebytový prostor č. 603 

projevili zájem 3 obyvatelé. Nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, jež nabídl nejvyšší 

nabídku ve výši 666 Kč měsíčně. O nebytový prostor č. 604 projevili zájem 2 obyvatelé. Nájemní 

smlouva bude uzavřena se zájemcem, jež nabídl nejvyšší nabídku ve výši 1500 Kč měsíčně.  

Výbor uložil Mgr. Lapáčkovi přípravu nájemních smluv. 

7. Výbor schválil uzavření smlouvy na pronájem dosud volné komory s panem Hráským. Zajistí Ing. 

Cenková. 

8. Výbor pověřil Mgr. Lapáčka k zaurgování dodání projektové dokumentace k instalaci klimatizační 

jednotky po paní Židoňové. 

9. Výbor schválil akutní opravu nefunkčního osvětlení dvou chodeb ve vchodě 1356/6a. Zajistí 

Kateřina Sentenská. 

10. Výbor provedl vyhodnocení poptávkového řízení na opravu střešní dilatace a podepsal 

objednávku pro společnost Otistav, jež dala nejnižší nabídku a současně ji doporučil pan Čermák 

i JMM a.s. Komunikaci s dodavatelem a koordinaci zakázky zajistím p. Hančl z JMM. 

11. Výbor provedl vyhodnocení poptávkového řízení na výmalbu chodby na zdravotním středisku. 

Bylo porovnáno cca 20 nabídek a vybráni dva možní dodavatelé s tím, že upřednostněn bude 

ten, který bude schopen práce provést v době pracovního volna. Komunikaci s dodavateli i 

lékaři, včetně koordinace zakázky zajistí p. Hančl z JMM. 



12. Výbor konstatoval dokončení opravy hromosvodů a instalaci jímacích tyčí s tím, že zhotovitel do 

příštího týdne dodá revizi hromosvodu. 

13. Výbor pověřil Mgr. Lapáčka k zajištění výměny záložního zdroje kamerového systému od 

společnosti Alcatech (p. Šebek). 

14. Výbor vzal na vědomí výtky k úklidu s tím, že doposud nebyl uskutečněn plánovaný generální 

úklid a dále nedošlo ke zlepšení ve věcech, jež byly vytýkány již v červenci tohoto roku. Pan 

Machurka bude vyzván ke sjednání nápravy. Zajistí Ing. Cenková a Sentenská. 

15. Výbor schválil instalaci podružných elektroměrů u pronajímaných nebytových jednotek spolu se 

zásuvkami a jističi. Zajistí Ing. Cenková. 

16. Výbor konstatoval potřebu výměny zámku v nebytovém prostoru č. 521, jež je ve vlastnictví Hl. 

Města Prahy, a navrácení zámkové vložky ze systému SVJ. Zajistí p. Hančl z JMM.  

17. Výbor provedl přezkoumání pojistné smlouvy SVJ a rozhodl se stávající smlouvu vypovědět  

a zajistit výhodnější. Nové nabídky zajistí Ing. Cenková a K. Sentenská ve spolupráci s  

p. Čermákem. Výpověď stávající smlouvy zajistí Mgr. Lapáček do 2.1.2020. 

18. Výbor konstatoval, že nemá právo se vměšovat do sousedských vztahů, typicky v případě 

stížností na hluk. Výbor SVJ odpovídá za správu společných částí budovy, avšak nemá právo 

vměšovat se do způsobu užívání bytových jednotek. Přesto apeluje na obyvatele k větší 

ohleduplnosti k sousedům.  

V případech rušení nočního klidu je možné se obracet na Městskou policii. Pokud bude 

opakovaně sepsán úřední zápis o obtěžování nepřiměřeným hlukem je možné podniknout 

patřičné právní kroky. Avšak bez úředního zápisu jsou možnosti velice omezené. 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 13. 1. 2019 od 16:30 hodin v prostorách JMM. 

 

……………………………………….. ………………………………………… ………………………………………….. 

J. Lapáček   L. Cenková   K. Sentenská 

 

 


