
Zápis ze schůze výboru SVJ dne 12.10.2021 

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

Ing. Marek Volf 

 Za KK:  Mgr. Aneta Biskupová 

1. Dne 11.10. provedla KK kontrolu dokumentace ze shromáždění, výsledek provedené 

kontroly předala na vědomí výboru 12.10. ve 13:00 hod. Výbor se výsledky kontroly 

bude zabývat na příští schůzi. 

2. Na webových stránkách SVJ bude nově umístěn formulář k oznámení o rekonstrukci. 

V případě plánované rekonstrukce bytové jednotky jej majitel vyplní a dle svého výběru 

zašle buďto elektronicky (mailem na SVJ), nebo v papírové podobě do schránky SVJ.  

Ve vývěskách bude též vyvěšen vzor formuláře. 

3. Výbor obdržel fakturu za havarijní opravu kanalizace: před jejím proplacení bude 

provedena kontrola provedené práce – dodavatel p. Rolc dodá fotodokumentaci. 

4. Výbor se zabýval oznámením p. Kruliše o rzi v užitkové vodě. Jedná se o běžný jev v naší 

části města, který je způsoben stářím a stavem rozvodné soustavy. Bohužel není 

možnost toto nijak ovlivnit. 

5. Na základě oznámení o hlučnosti topení (p. Kolář) výbor zajistí topenáře, pro kontrolu 

stoupačky a průtoku na její patě. 

6. Doplněná projektová dokumentace na vodu, kanalizaci a plyn od p. Krpaty bude 

předána k odborné kontrole p. Klímovi. Podle výsledku bude rozhodnuto o proplacení 

faktury. 

7. Byla projednána zimní údržba chodníků před domem. V minulých letech zajišťovala 

JMM, vše fungovalo slušně. Opět bude oslovena JMM. 

8. Výbor byl informován MČP11, že od 1.11. 2021 je novým nájemcem nebytového 

prostoru (cukrářské výrobny) Felicity Food s.r.o. Výbor bude žádat MČP11 o umožnění 

kontroly vzduchotechniky. Výbor upozornil MČP11 na fakt, že stávající vzduchotechnika 

není uzpůsobena pro potřeby cukrářské výroby. 

9. Byla projednána nedostatečná údržba zeleně kolem domu (keře dorůstající do výše 

2.patra), která je v kompetenci Městské části. Bude zaslána stížnost a žádost o nápravu. 

10. Po sekání trávníků kolem domu byla (pravděpodobně křovinořezem) poškozena fasáda. 

Závada bude předána na město a do zimy bude fasáda opravena tak, aby do fasády 

nezatékalo. 

11. Výbor se plánovaně setkal s p. Zurkem, který vyjádřil výhrady v souvislosti s minulou 

prací výboru. Některé z nich výbor považuje za relevantní a pro další práci přijme 

související opatření. Nově na shromáždění členů SVJ bude zajištěno sčítací zařízení  

a informační zprávy výboru na nástěnkách budou mít jednotnou podobu. 

 

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 9.11. od 18:30 v kanceláři SVJ. 


