
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 18. 11. 2020 

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

Lucie Erbenová 

Za KK: Ing. Miroslav Kazda 

 

Proběhla kontrola dříve zadaných úkolů. Úkoly byly splněny s výjimkou níže uvedených: 

• smlouva o umístění reklamy na dům (reklama je již umístěna), 

• dodatek ke smlouvě o servisu výtahů s firmou Schindler – doplnění smluvní sankce za pozdní 

příjezd, 

• dodatek ke smlouvě o havarijní službě - aktualizace kontaktů na firmu Fa Janpe. 

 

Projednávané body: 

1. Hrozba podvodného převzetí kontroly nad SVJ: pánové Fried a Chroust upozornili výbor  

na narůstající počet podvodných návrhů na zápis změny statutárního orgánu formou 

zfalšovaného zápisu ze shromáždění nebo písemného hlasování. Současně se objevilo několik 

nabídek specializované služby hlídání registru SVJ, aby bylo podvodné jednání odhaleno,  

než dojde k finanční škodě. 

Výbor diskutoval hrozbu s právní kanceláří a byl ujištěn, že datová schránka, kterou má SVJ 

zřízenu, je v této věci dostatečnou ochranou. Neboť usnesení městského soudu je doručováno 

navrhovateli (tedy SVJ) a v této fázi lze ještě návrh na změnu vzít zpět.  

2. Zimní údržba – k tomuto účelu bude uzavřena smlouva s JMM, obdobně jako minulý rok. 

V případě, že napadne sníh, bude si JMM účtovat paušální částku za měsíc, pokud sníh nebude, 

nebude účtováno nic. 

3. Odečty spotřeby vody a topení: neboť jsou všude nainstalovány měřáky s dálkovým odečtem, 

nebude nutné vstupovat do bytů. Přesto je možné si odečty zkontrolovat: v RTN (topení) bude 

uložena hodnota ke dni 31.12. a tuto hodnotu s indexem M, je možné na zařízení přečíst 

v průběhu celého následujícího roku. Spotřeba vody bude odečtena v prosinci, v den odečtu 

bude na vstupní dveře domu vyvěšeno oznámení provádějící firmou ProfiTherm. 

4. Optická síť – podařilo se uzavřít smlouvu se společností CETIN o modernizaci stávající telefonní 

sítě formou umístění optické přípojky na dům a současně provedení optických rozvodů v domě 

(do elektrických rozvaděčů na každé chodbě). Tyto práce i následnou údržbu hradí CETIN. Navíc 

se po vleklém jednání podařilo domluvit, že CETIN navíc zaplatí 20.000kč našemu SVJ. 


