
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 2. 6. 2020 

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

Omluveni: Petr Čermák 

Za KK: Ing. Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová  

 

1. Pravidelná revize plynu bude provedena v průběhu července (odloženo kvůli koronaviru), 

protože se jedná o prázdninový termín, bude PO Servis požádán o zveřejnění termínu 3 týdny 

předem, náhradní termín revize bude v září. 

2. Reklamace rozúčtování vody – Ing. Fried poukázal na rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů  

a patním měřidlem o cca 14%. Věc byla řešena s firmou Profitherm, jež zajišťuje rozúčtování. 

Bylo zjištěno, že rozdíl vznikl odlišným termínem odečtu bytových vodoměrů (provádí 

Profitherm) a patního měřidla (provádí PVK). Pro kontrolu budou provedeny kontrolní odečty 

dne 17.6. v dopoledních hodinách (odečty jsou opět prováděny dálkově), odečet patního měřidla 

zajistí Výbor SVJ. Do budoucna bude požadavek na Profitherm aby odečty byly sladěny s PVK. 

3. Bude provedena lokální oprava střechy – zatékání do 2 bytů. V jednom místě se jedná  

o propálení pravděpodobně zábavní pyrotechnikou, v druhém případě netěsnost kolem 

dešťového svodu. Cena do 5.000Kč. 

4. Kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že nebyla uhrazena daň z příjmů za rok 2018 ve výši 380kč.  

Po zjištění nesrovnalosti bylo ihned vše doplaceno. 

5. Rozúčtování fondu oprav – distribuce vlastníkům bude provedena v následujícím týdnu.  

6. Zhodnocení celkového stavu našeho domu – dne 25.6. proběhne schůzka s Ing. Pokornou  

a Ing. Červenkou a budou Výboru prezentovány dílčí, ale zásadní závěry stavebně-technického 

průzkumu domu. Následně bude dohodnut další postup. 

7. Bude provedena kontrola regulátorů tlakové diference na všech stoupačkách topení  

a dle zjištění objednána oprava, tak aby bylo možné v průběhu topné sezony provést potřebné 

seřízení k odhlučnění a zefektivnění topné soustavy. 

8. Servis výtahů od fy. Schindler – ve vchodech 4A a 6A je nasmlouván Zlatý servis – oprava výtahů 

by měla započít do 4 hodin od nahlášení závady (Po-Ne, 6:00-22:00). Dne 24.5. ve 20h  

byla nahlášena závada s uváznutím osob. Vyproštění osob bylo provedeno ve 21h avšak oprava 

závady byla započata až následující den ráno. Bude vyvoláno jednání s fy. Schindler k vysvětlení  

a minimálně zajištění aby se situace neopakovala. 


