
Zápis ze schůze výboru SVJ dne 2.3.2021 

Přítomní členové: Ing. Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Mgr. Lucie Erbenová  

Omluven:  Mgr. Jakub Lapáček (z rodinných důvodů) 

1. Průběžné řešení elektronické korespondence 

Veškeré příchozí e-maily jsou a nadále budou řešeny v rámci rozdělených kompetencí, 

avšak stručně a s odkazem na stránky SVJ, kde jsou vždy k dispozici v rámci zápisu ze 

schůze aktuální a transparentní informace. Žádáme vlastníky, aby se zdrželi osobních 

útoků na členy výboru. 

2. Výběrové řízení  na deratizátora (obnovení nástrah na hlodavce ve společných 

prostorech) 

Bylo vypsáno výběrové řízení (2 účastníci) z něhož byla vybraná spol. Becker  

- výhodnější cena, kvalitní servis a reference (osvědčená firma). 

3. Hromosvody: 

Na základě provedené revize v roce 2020 byla zjištěna potřeba rekonstrukce prostřední 

části hromosvodové soustavy nejpozději do konce 1.pol.2021 (střešní a zemní část již 

byly opraveny). Výbor schválil objednávku realizace na základě cenové nabídky. Práce 

budou provedeny za pomoci horolezecké techniky ze sedaček a termín prací bude 

upřesněn dle klimatických podmínek.  

4. Zajištění úklidu: 

Ze strany stávajícího dodavatele ( v sekcích 1356/6  a 1356/6a) byla ukončena smlouva 

ze zdravotních důvodů, a to k 31.3. 2021. Od 1.4. 2021 budou uzavřeny nové smlouvy.  

5. Odečty vodoměrů:  

Dálkové odečty bytových vodoměrů byly provedeny 18.12. a 19.12. společností 

Profiterm, jak bylo informováno na vstupních dveřích domu. Odečty patních vodoměrů 

provádí PVK a to dálkově. Při jejich odečtu byla zjištěna závada na jednom radiovysílači, 

z tohoto důvodu byl odečet realizován až 18.2. Do budoucna bude výbor požadovat od 

společnosti Profiterm, aby termín odečtu přizpůsobila dle PVK ( další měření 01/2022). 

6. Žádost o vyplnění dotazníku pro Statistický úřad.:  

Výbor SVJ byl prostřednictvím datové schránky informován o zpravodajské povinnosti 

vůči Statistickému úřadu ve věci Výkazu úplných nákladů práce. Potřebnou součinnost 

zajistí L. Cenková do 31.3.2021. 

7. Účetní uzávěrka za rok 2020: 

Výbor převzal od JMM účetní uzávěrku za rok 2020 včetně vyúčtování daně. 

8. Rozvody optických kabelů - CETIN: 

Na základě Telekomunikačního zákona byla provedena firmou CETIN modernizace 

stávající metalické sítě na optickou a to zcela ZDARMA. Veškerou další údržbu a servis 

bude jako dosud provádět na svůj náklad CETIN. 

 



9. Opravy výtahů :   

Na základě inspekční prohlídky ze srpna 2020 (prováděna 1x za 6 let) a faktu, že členové 

SVJ neschválili revitalizaci výtahů, byla nezbytná oprava zdvižných jednotek ve vchodech 

1355/4a, 1356/6a (z důvodu zabezpečení funkčnosti a osobní bezpečnosti uživatelů). 

Cena opravy byla 96.000 CZK/výtah. 

10. Reakce výboru na dotzy p. Chrousta  

a) Topení: na začátku topné sezóny 2019/2020 proběhla kontrola odbornou firmou a 

zjištěné závady byly odstraněny. V případě umístění uzávěrů stoupaček v soukromých 

nebytových prostorách není ze strany Výboru SVJ možné zabezpečit, že s uzávěry 

nebude svévolně manipulováno, jak pan Chroust naznačil. Aktuálně nahlášená závada 

byla obratem předána odborné firmě k odstranění.  

b) Čidlová světla na chodbách: na základě konzultace s elektro-odborníkem nebyla 

instalace čidlových světel do všech prostor domu doporučena. Hlavním důvodem je 

kratší životnost čidel a především fakt, že stávající časové spínače nejsou spolu se 

světelnými čidly plně kompatibilní, což může vést k poruchám a celkovým výpadkům 

nezbytného osvětlení.  

V minulých letech byla firmou pana Machurky FERDA SERVIS prováděna neodborná a 

nekoordinovaná instalace čidlových světel, což nejen že nezajišťuje plnou funkčnost 

osvětlení ale hlavně způsobuje četné závady. Bohužel již více elektro-odborníků řeklo, 

že tento „systém-nesytém“ nebudou opravovat, neboť za jeho funkčnost nemohou 

ručit. 

c) Zavádění optických kabelů: Veškeré kroky byly v souladu a na základě 

Telekomunikačního zákonu.  Jednalo se o proces modernizace stávající metalické sítě 

na optickou. Metalická síť byla původní součástí bytového komplexu. Aktuální 

modernizace byla zdárně a bez komplikací provedena, zcela zdarma. SVJ naopak 

protislužbou (zpřístupněním nezbytných nebytových prostor) získalo částku 20 tis 

CZK, o jejímž využití bude rozhodnuto na příštím Shromáždění. 

Co se týká dotazu pana Chrousta, na přijetí žádosti o vstup do spol. prostor se Výbor 

SVJ shodl většinovým hlasováním. (pokud je to pro p. Chrousta důležité: 

Cenková+Lapáček+Erbenová= pro; Sentenská= proti). Více viz Zápis ze schůze 18.11. 

2020. 

d) Závada padající kliky ve vchodě 1355/4 nebyla dosud hlášena, nicméně takováto 

oprava kliky je možná pouze kompletní výměnou zámkového systému daných dveří. 

Odhadovaná cena činí 18 500 CZK  (informace od Richter s.r.o.). Závada byla na 

základě podnětu p. Chrousta prověřena: stav kliky nebrání běžnému používání dveří. 

e)  Závada zadních vstupních dveří 1355/4 (hlášeno a opraveno v létě 2020): Závada 

nebyla nahlášena dostatečně včas. Pokud by se tak stalo, může závadu odstranit 

výměna baterií, toto bylo výborem SVJ obratem po nahlášení provedeno. Pokud však 

mezi poruchou a výměnou baterií nastane delší prodleva, jako v tomto případě, je 

nezbytné opětovné načtení veškerých dat servisní firmou Richter s.r.o. 

 

Termín příští schůze je stanoven na 6.4. 2021 od 17:30 v kanceláři SVJ. 


