
Mimořádná schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 24. 1. 2020 v 9:00 

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

Petr Čermák 

Za KK: Vlasta Kallupová  

 

1. Pan Vondra, spolu s několika dalšími vlastníky, požádal výbor o informace týkající se 

fungování výboru a SVJ. Vzhledem k množství žádaných informací byl nabídnut termín 

osobního setkání s možností nahlédnout do kompletní dokumentace SVJ. Nikdo se 

však nedostavil a ani nepožádal o jiný termín. 

2. Pan Chroust připravil nabídky 5 firem, které jsou schopny za úplatu zpracovat posudek 

a projekt na opravu fasády. Tento výstup byl předán nejprve kontrolní komisi a ta se o 

něj následně podělila i s výborem SVJ tak aby mohl být efektivně využit. 

3. Výbor byl nucen řešit výpadek služeb na úklid vchodu 6A způsobený dopravní nehodou 

paní uklizečky, firma měla operativně poskytnout náhradu - bohužel se tak nestalo. 

Důsledkem tohoto a několika dřívějších pochybení bude s firmou Andulka ukončena 

spolupráce. 

4. Zatékání do 2 bytů skrz vyústění vzduchotechniky na střeše - výbor provede 

objednávku na zaizolování těchto dvou střešních prostupů. 

5. Zatékání do 2 bytů nad sebou skrz dešťovou kanalizaci - technik JMM zajistí prohlídku 

a návrh řešení s odborníkem s přihlédnutím k faktu, že na podzim byly Shromážděním 

uvolněny prostředky k rekonstrukci svislých částí dešťové kanalizace. 

6. Uzavření pojistné události na poškození protipožárních dveří, jež byly v minulém roce 

vyměněny, pojišťovna vyplatila 147 tis. na účet SVJ. 

7. Výbor diskutoval situaci s elektro-rozvody na zdravotním středisku - podezření že na 

jeden elektroměr je připojeno více ordinací - potencionální problém při plánované 

rekonstrukci jedné z ordinací a také při rozúčtování elektřiny mezi lékaře. Prověření  

s elektrikářem zajistí technik JMM. 

8. Byl zjištěn původ hučení a vibrací v rozvodech topení hlášené z několika bytů na 

přelomu roku. Jedná se o nefunkční regulátory tlakové diference a průtoku. Bohužel 

bylo zjištěno, že na těchto regulátorech nacházejících se na každé stoupačce nebyla 

řadu let prováděna žádná údržba a nyní jsou již neopravitelné. Důsledkem je mimo jiné 

snížený průtok a účinnost topení. Dle dostupných informací je oprava možná až po 

celkovém vypuštění systému, tedy po konci topné sezóny. 

9. Havarijní oprava zámku vstupních dveří vchodu 6 jež byla provedena 13.1. a stala 

18,5tis - bylo zjištěno, že zámek se porouchal protože byly použity neoriginální 

montážní šrouby, poslední opravu prováděla firma Richter s tím že jim pan Machurka 

již přivezl vymontovaný zámek a zpětnou montáž provedl také sám.  

Takže pan Machurka ušetřil 600kč za výjezd technika ale neodbornou montáží nám o 

6 měsíců později vytáhl ze společné kapsy 18 500kč. 

 

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


