
Schůze výboru SVJ Tererova čp. 1355-1356 dne 23.7.2020 
 
Členové:  Ing. Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, za JMM a.s. Mgr. Jakub Lapáček,  
Omluveni:  Petr Čermák  
Za KK:   Ing. Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová 
 
1. Dne 25.6. proběhlo jednání s Ing. Pokornou a Ing. Červenkou, jež Výbor a KK seznámili 

s výsledky kontrol veškerých rozvodů a technologií. Přestože Výbor věděl, že dům není 
v dobrém stavu, tato sumarizace vyrazila dech všem přítomným. Současně byl 
představen návrh v jakém pořadí závady začít řešit i vzhledem k ročnímu období. Dále 
Ing. Pokorná sestaví podrobný finanční plán nutných oprav spolu s možností využití 
dotačních titulů. Veškeré výsledky budou prezentovány na Shromáždění spolu s návrhem 
potřebných opatření, aby se předešlo hrozícím haváriím. 

2. Možná vada díla – oprava atiky: V této věci je komunikováno s Ing. Červenkou, jež dodá 
posudek, aby bylo vše možné řešit v záruční lhůtě. 

3. Výtahy Schindler – informace o probíhajícím jednání směřujícímu k doplnění smlouvy  
o smluvní sankci vůči Schindler za budoucí pozdní výjezdy do výše 15% z fakturované 
částky.  

Současně Schindler zhotovuje posudek pro pojišťovnu k opravě frekvenčního měniče  
u výtahu ve vchodě 4a. Dále proběhne výměna kompenzačního řetězu v předpokládané 
výši 55 tis. Kč. 

4. CETIN – výbor schválil vyjednávací podmínky se společností CETIN, kdy jako přiměřenou 
protihodnotu bude SVJ požadovat od CETINu výmalbu společných prostor – vstupních 
podlaží a schodišť. 

5. Štěnice – byly zkontrolovány a dezinsekcí ošetřeny všechny jednotky. Výskyt štěnic  
byl zjištěn v 10 bytech ve vchodě 6A a dále v 6 bytech ve zbytku objektu. Vchod 6A byl  
po 2 týdnech znovu zkontrolován  ošetřen, stejně tak byty v nichž byl zaznamenán výskyt. 
V tuto chvíli je výskyt živých štěnic v jediném bytě – situace je řešena individuálně. V září 
bude provedena vizuální kontrola všech bytů ve vchodě 6A a v severní části vchodu 6. 
Tato již nebude SVJ účtována. 

6. Splašková kanalizace – do 31. 7. 2020 výbor zajistí 3 kontakty na projektanty 
rekonstrukce splaškové kanalizace. 

7. Po dohodě s ostatními členy Výboru Jihoměstská majetková a.s. rezignuje na členství  
ve výboru ke dni konání shromáždění SVJ, a to z důvodu, aby bylo umožněno ostatním 
vlastníkům bytových jednotek účastnit se práce ve výboru SVJ. 

Proto Výbor nabízí všem, jež se zajímají o dění v našem domě a mají zájem o tuto 
činnost osobní setkání, osvětlení práce člena výboru a zodpovězení všech otázek. 

8. Výbor a KK společně projednali připomínky k návrhu stanov oslovené právní kanceláře  
a shodli se, že po jejich zapracování bude návrh distribuován vlastníkům k připomínkám  
a návrhům s tím, že lhůta k připomínkám bude 3 týdny od 23.8.  do 13.9. 2020. 

9. Ing. Petr Kožoušek přednesl výboru SVJ plán prezentace a zprostředkování financování 
kompletní rekonstrukce domu. Výbor odsouhlasil další spolupráci s Ing. Kožouškem  
při přípravě plánu financování a jeho prezentaci na shromáždění SVJ.  


