
Zápis ze schůze výboru SVJ dne 18.5.2021 

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

Omluven:  JMM a.s. zastoupena Mgr. Jakub Lapáček 

Za KK: Ing. Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová 

 

Proběhla kontrola dříve zadaných úkolů a bylo zjištěno, že nesplněné úkoly uvedené v zápise z minulé 

schůze stále nejsou splněny.  

 

1. Dne 20.4. proběhlo za účasti KK otevření obálek s nabídkami možných dodavatelů  

na projektovou dokumentaci na nutnou opravu rozvodů vody a kanalizace. Výbor 

písemně hlasoval o výběru dodavatele Ing. Arch. Krpaty Pro: 3, zdržel se: 1. Termín 

vyhotovení projektu je do konce června. Cena: 139 000Kč s DPH. Kompletní 

dokumentace výběrového řízení je k dispozici u výboru. 

Byla podepsána Smlouva o dílo, projektant si převzal historickou dokumentaci. Mimo jiné 

byla diskutována možnost vyvedení uzávěrů stoupaček z nebytů do společných prostor. 

Komunikaci zajišťuje Ing. Cenková. 

2. Výbor písemně hlasoval o vyplacení spoluúčasti na pojistné události ve výši 1.000kč, 

zbytek uhradila pojišťovna. Jednalo se o zatékání skrz parapety, které jsou ve správě SVJ.  

Pro: 4. Zajistí: Sentenská. 

3. Obnovení nástrah proti hlodavcům: bylo zkontrolováno všech 49 staniček a 7 z nich 

doplněno. Prováděcí firma nebude SVJ nic fakturovat. 

4. Závada výtahů: ve vchodě 1355/4 došlo dne 17.5. postupně k poruše obou výtahů.  

Za pohotovostní příplatek byly postupně oba výtahy zprovozněny ještě v den hlášení. 

(Dle servisní smlouvy má být výtah opraven nejpozději následující pracovní den po 

nahlášení. Nepředpokládalo se totiž, že by výtahy byly v tak poruchovém stavu, aby došlo 

k poruše obou výtahů najednou). 

5. Závada ventilátoru LOMANCO: byla zjištěna neopravitelná závada ventilátoru, bude 

objednána výměna. Cena: 8.000Kč. Zajistí Ing. Cenková. 

6. Údržba pozemků kolem domu: pozemky jsou ve správě TSK, ta však dlouhodobě 

zanedbává údržbu (v létě sekání trávy, v zimě odklízení sněhu), nyní zajišťuje JMM ze své 

dobré vůle). Bude napsána oficiální výzva TSK k zajištění údržby nebo svěření pozemků 

do správy Prahy 11. Zajistí Ing. Cenková. 

7. Očištění severní fasády domu: Ing. Klíma zajistí vypsání výběrového řízení (dle zadání 

výboru) na dodavatele a to včetně pojištění a počátečního posudku, zda stávající stav 

fasády čištění přečká bez poškození, součástí bude i umytí oken. Komunikaci za výbor 

zajistí Ing. Cenková. 

8. Kontrola stavu vzduchotechnických šachet: bude provedena kontrola šachet vedoucích 

ve stoupačkách a podle zjištěného bude zajištěno čištění nebo oprava. Výběrové řízení na 

dodavatele zajistí dle zadání výboru Ing. Klíma. Komunikaci za výbor zajistí  

Ing. Cenková. 

9. Navýšení příspěvků do FO: výbor připraví písemné hlasování se všemi potřebnými 

informacemi a bude distribuovat do schránek vlastníků, součástí bude i vyjádření KK. 

10. Vyúčtování FO za rok 2020 bude distribuováno vlastníkům společně s podklady 

k písemnému hlasování o navýšení příspěvků do FO. 


