
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 13. 1. 2020 v 16:30 

Členové: Kateřina Sentenská, Ing. L. Cenková, za JMM a.s. Mgr. J. Lapáček,  

Za KK: Vlasta Kallupová  

 

1. Proběhlo představení nového technika SVJ pana Ečera, technika správní firmy, poskytl služební 

kontakt 733 736 175. 

2. Pronájem nebytového prostoru č. 1355/602: výbor eviduje 2 nabídky, přičemž výbor se rozhodl 

pro ekonomicky výhodnější nabídku za 320,- Kč měsíčně. 

Hlasováno:  3 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE 

3. Návrh kooptace pana Petra Čermáka za člena výboru s tím, že Petr Čermák dokládá čestné 

prohlášení o rezignaci za člena Kontrolní komise v případě kooptace. 

Hlasováno:  3 PRO – 0 PROTI – 0 ZDRŽEL SE 

4. Byla řešena havárie topení: V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI HAVÁRIE (ZEJMÉNA MIMO PRACOVNÍ DOBU) 

VOLEJTE HAVARIJNÍ SLUŽBU FA JANPE s.r.o. 602 667 667    

5. Havárie dveří: ve vchodě 1356/6 došlo k havárii zámku, na doporučení firmy Richter byl pozván 

zámečník, jenž odhadl opravu s výměnou nefunkčního zámku na celkem 23 tis. Kč. zámek 15 tis. 

Kč – proběhla oprava s výměnou za celkem 18,5 tis. Kč. Otázka výměny pantů – L. Cenková zajistí 

objednání degradovaných pantů a jejich výměnu realizuje firma Richter. 

6. Stížnosti pana Hejla a paní Sedláčkové na hluk z rozvodnice kamerového systému – na 17. 1. je 

objednán pan Šebek na prověření rozvodnice a výměnu akumulátoru. 

7. Stížnost na rekonstrukci BJ č. 116 – rekonstrukce byla řádně nahlášena do konce února, termín 

k dokončení hlučných prací byl stanoven do konce ledna. 

8. Knihovna: na základě oslovení paní Čtvrtníčkové, zda by bylo možné zřídit tzv. Knihobudku, 

výbor schválil její umístění na zkušební dobu jednoho měsíce do výklenku ve vchodu 1356/6. 

9. V souladu s plánem oprav byla realizována výmalba zdravotního střediska, proběhlo předání 

převzetí díla bez zásadních výhrad ze strany SVJ. 

10. Protiskluzové pásky ke vstupu na středisko – výbor má zato, že požadavek na pořízení 

protiskluzových pásek k nájezdové rampě ke zdravotnímu středisku by měla hradit MČ Praha 11. 

11. Výbor byl nucen opět projednat nedostatky v prováděném úklidu panem Machurkou. Od zaslání 

druhého vytýkacího dopisu nedošlo ke zlepšení a nově nebyl proveden generální úklid (dle 

smlouvy měl být proveden v listopadu). Další kontrola je plánovaná cca za měsíc. 

12. Výbor se zabýval podnětem pana Chrousta na zařazení webové záložky na webové stránky SVJ 

označené jako plánované opravy/termíny, poptávky, zadání a předpokládaná realizace/zápisy z 



výběrových řízení, které obsahují jmenovité hlasování, přičemž totéž by mělo být zveřejňováno v 

nástěnkách, pro ty kteří nemají internet. Veškeré tyto informace jsou k dispozici všem vlastníkům 

v kanceláři SVJ, a se zřetelem k ochraně osobních údajů není žádoucí jejich zveřejňování na 

vývěskách. 

13. Výbor chce tímto poděkovat panu Chroustovi za energii věnovanou výběru vhodné technologie 

a případného dodavatele na ošetření a opravu fasády. 

 

Předběžný termín příští schůze výboru je stanoven dne 10. 2. 2020 od 16:30 hodin v prostorách JMM. 

 

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

J. Lapáček   L. Cenková   K. Sentenská 

 

 


