
Schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 dne 6. 4. 2021 

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

Omluvena: Lucie Erbenová (ze zdravotních důvodů) 

Za KK: Ing. Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová 

 

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

 smlouva o umístění reklamy na dům (reklama je již umístěna) – měl zajistit Mgr. Lapáček, 

 dodatek ke smlouvě o havarijní službě - aktualizace kontaktů – měl zajistit Mgr. Lapáček, 

 zápis z únorové schůze výboru – měl zajistit Mgr. Lapáček, 

 Profitherm – požadavek na termín odečtu v roce 2022 – měl zajistit Mgr. Lapáček, 

 zadávací dokumentace na očištění severní fasády – měl zajistit Mgr. Lapáček. 

 

Projednávané body: 

 

1. Reklamace atiky – proběhlo místní šetření s p. Rolcem za účasti Ing. Červenky  

a Ing. Houdové (specialista na střechy). Byly identifikovány četné nedostatky 

v provedení atiky, p. Rolc navzdory odborníkům tvrdí, že vše je v pořádku  

a provedeno dle zadání tehdejšího výboru. 

I přes značnou neochotu bylo domluveno, že p. Rolc provede lokální dokotvení atiky 

v nejkritičtějších místech – bez nutnosti soudního sporu je toto jediné možné řešení  

a vzhledem ke končící životnosti střechy také jediné rentabilní.  

2. Vyúčtování služeb – správní firma provedla vyúčtování služeb za rok 2020, avšak 

navzdory letité zvyklosti nebylo předloženo výboru ke kontrole a bylo rovnou 

distribuováno vlastníkům. Následně byl zjištěn nesoulad v uvedené výši příjmu 

z pronájmu (oproti Potvrzení o příjmech z pronájmu pro daňové účely, které bylo 

distribuováno v únoru). 12. 4. proběhla na JMM schůzka, kde byl výbor informován, 

jak k nesrovnalosti došlo. Mgr. Lapáček zajistí distribuci vysvětlujícího dopisu všem 

vlastníkům (současně je dopis přílohou zápisu). 

3. Havárie kanalizace ve vchodě 1356/6 – dne 26. 3. došlo k ucpání svislé kanalizační 

trubky a následně vlivem tlaku na staré potrubí k vytékání splašků do stoupačky. 

4. Závada výtahu 1356/6a – dne 31. 3. došlo k závadě na výtahu (v tomto vchodě je 

pouze jeden výtah). Vzhledem k charakteru závady, stáří výtahu a dostupnosti 

náhradních dílů byl výtah bohužel zprovozněn až za 3 dny. 

Technikem servisní firmy bylo výboru opět důrazně doporučeno urychleně řešit 

výměnu výtahů! 

5. Oprava střechy – při pravidelné kontrole střechy byly objeveny další trhliny v plášti 

střechy. Oprava byla provedena obratem. Nicméně v tomto roce se jednalo již  

o 6. opravu střechy.  

6. Odstranění odpadků na střeše nad vchodem 1355/4 – úhrada bude požadována po 

viníkovi, jehož totožnost je výboru známa. 



7. Klimatizace JMM na střeše domu – výbor požádal Mgr. Lapáčka (zástupce JMM) o 

doložení dokumentace o povolení umístění klimatizační jednotky na střechu domu ze 

strany předchozího výboru. Pokud nebude dokumentace předložena, bude výbor 

požadovat její odstranění. 

8. Rekonstrukce ve vchodě 1356/6a bytová jednotka 116 – dne 19. 3. byla provedena 

opakovaná kontrola postupu rekonstrukce. Bylo shledáno, že posun od poslední 

kontroly je minimální, přestože si sousedé stále stěžují na hluk a prach. Vlastník byl 

informován o zákonné možnosti SVJ, dle § 1184 zákon č. 89/2012 Sb. v případě 

dlouhodobého omezování práv ostatních vlastníků, navrhnout soudu nucený 

odprodej jednotky. (Mimo dalších zákonných podmínek by o tomto kroku 

rozhodovalo i shromáždění vlastníků.) 

9. Výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na nutnou opravu 

společných rozvodů vody a kanalizace – termín pro podání nabídek možných 

dodavatelů byl stanoven do 6. 4., dne 20. 4. proběhne otevření nabídek (doručeny 

v zalepených obálkách).  

10. Navýšení příspěvků do FO – výbor v souvislosti s množícími se havarijními opravami a 

stavem účtu našeho fondu oprav projednal možnost opětovného písemného 

hlasování o navýšení příspěvků. Přítomná kontrolní komise v tomto bodě plně 

podpořila rozhodnutí výboru uspořádat hlasování.  

11. Kontrolní komise požádala o možnost kontroly všech účetních a smluvních dokladů za 

období od 1. 1. 2020. Byl domluven termín 14. 4. s tím, že dokumentaci zajistí Mgr. 

Lapáček a zpřístupnění kanceláře SVJ Ing. Cenková. 

12. Kontrolní komise na závěr poděkovala výboru za jeho práci i v této nelehké době. 

 

Termín příští schůze výboru je stanoven na 18. 5. 2021 od 17:30 v kanceláři SVJ. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.: Tento zápis ze schůze výboru měl dle rozdělení pravidelných úkolů provést  

Mgr. Lapáček, i přes urgence tak do 28. 4. neučinil.  



Vážená paní, vážený pane, 

Společností Jihoměstská majetková a.s. jako správní firmou Společenství vlastníků jednotek Tererova 

čp. 1355-1356 Vám byly v předchozích dnech zaslány dva dokumenty, k nimž vnímáme jako výbor SVJ 

povinnost podat bližší vysvětlení. Jedná se jednak o potvrzení o příjmech z pronájmu nebytových 

prostor a jednak o vyúčtování služeb.   

Ve zmíněných dokumentech je uvedena rozdílná výše příjmů z pronájmu nebytových prostor. 

Důvodem je to, že v uplynulém roce zaznamenalo SVJ Tererova čp. 1355-1356 mimořádný příjem 

z pronájmu nebytového prostoru společnosti CETIN a. s. ve výši 20.000,- Kč, jenž měl výbor v úmyslu 

dát k dispozici Vašemu rozhodnutí o jeho určení (zda bude příjmem fondu oprav či zda se rozpočítá 

mezi vlastníky). Rozdíl mezi částkou uvedenou v potvrzení o příjmech a vyúčtováním spočívá právě 

v alikvotní části této částky připadající na každý spoluvlastnický podíl. Rozhodnete-li v rámci 

shromáždění o tom, že uvedená částka má být příjmem každého z vlastníků (jde zhruba o 100 Kč na 

každou bytovou jednotku), bude vypořádána v rámci následujícího vyúčtování za rok 2021. 

V případě, že byste měli zájem o doplňující informace, obracejte se prosím na člena výboru Mgr. 

Jakuba Lapáčka, tel. 739 661 990. 

 

Za výbor SVJ 

Mgr. Jakub Lapáček 

 


