
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 10. 3. 2020 

Členové:  K. Sentenská, Ing. L. Cenková, za JMM a.s. Mgr. J. Lapáček, P. Čermák  

Za KK:  M. Kazda, V. Kallupová  

1. Výbor SVJ by po dohodě s Kontrolní komisí rád změnil Stanovy SVJ, návrh na změnu se 

chystá projednat na nejbližším shromáždění vlastníků. V tuto chvíli jsou 

shromažďovány podněty, co změnit. Současně budou stávající Stanovy předloženy ke 

kontrole nezávislému právníkovi, aby provedl kontrolu a navrhl opravu případných 

nedokonalostí.  

2. Výskyt štěnic v domě 1355/4 v 1.patře, dle odborníka nebyl byt, kde se škůdci objevili 

jejich zdrojem, proto byla provedena preventivní dezinsekce dvou ordinacích  

o 1 patro níž a dvou bytů o 1 patro výš. Také byly zkontrolovány všechny byty na daném 

podlaží - bez dalšího výskytu. V případě dalšího výskytu bude dezinsekce opakována. 

3. Rekonstrukce p. Hráského ve vchodě 1356/6A – ze závažných rodinných důvodů byl 

prodloužen termín dokončení rekonstrukce. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, 

provede Výbor SVJ kontrolu bytu, ke zjištění rozsahu prováděných oprav. 

4. Pražská teplárenská - navýšení odběrového diagramu zpětně od 1.1.2020 tak, aby se 

více přiblížil skutečnému odběru, na oplátku bude ze strany PT odpuštěn poplatek za 

překročení sjednaného odběru. 

5. Generální úklid 3 vchodů a zdravotního střediska firmou pana Machurky, který měl být 

proveden již v listopadu, byl po několikeré urgenci proveden. Bohužel i tak byly zjištěný 

dílčí nedostatky, proto bude přistoupeno ke krácení odměny. 

6. Sklepy - všechny bytové jednotky mají označen svůj sklep - pokud jej mají. Neoznačené 

sklepy budou vyklizeny. 3 obyvatelé projevili zájem o pronájem dalšího sklepu, smlouvy 

budou vypracovány do konce března. 

7. Byl projeven zájem o pronájem komory, kterou na základě nájemní smlouvy dosud 

užíval pan Machurka, přestože nebydlí na daném patře. Bude sepsána výzva k vyklizení 

komory a uzavřena nová nájemní smlouva se zájemcem o pronájem z daného patra. 

8. Byla dokončena oprava ventilárotů LOMANCO, které byly utrženy ze střechy při vichřici 

Sabina 10.2. Jeden ventilátor odlétl, protože byl zkorodovaný úchyt, druhý z důvodu 

neodborného uchycení. Opravu druhého ventilátoru provedl ještě v záruční době pan 

Machurka. 

9. Byla dokončena oprava druhé dilatační spáry na střeše domu 1356/6. Shromážděním 

byla schválena suma 90.000kč oprava nakonec stála 49.783Kč. 

10. Sousedský spor majitelů bytových jednotek 36 a 44: Výbor vyslechl obě strany a přes 

veškerou snahu nebylo možné nalézt řešení sporu. Protože členové Výboru nebydlí ani 

v jednom z bytů nemůže se Výbor přiklonit ani k jedné straně. Přesto Výbor apeluje na 

oba vlastníky, aby se pokusily vžít do situace druhé strany a navzájem si 

neznepříjemňovaly sousedské soužití. 


