
Zápis ze schůze výboru SVJ dne 9.11.2021 

Přítomní členové:  Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Marek Volf 

Za KK: Vlasta Kallupová 

______________________________________________________________________________ 

1. Výbor projednal ideový návrh Ing. Pokorné na členění vstupních portálů. Požádal  

o upřesnění cenových a dalších souvisejících parametrů. 

2. Výbor projednal a zodpověděl dotazy pana Zurka k průběhu shromáždění a k zápisu z něho.  

3. Proběhl generální úklid celého domu, kontrolu kvality provedla L. Cenková. 

4. Proběhl úklid listí na pozemcích SVJ a přilehlých pozemcích. Úklid terasy bude zopakován 

ještě koncem listopadu.  

5. Vlivem vichřice došlo k poškození fasády v místě návaznosti na atiku v místě, kde pan Rolc 

prováděl dokotvení atiky. Oprava fasády probíhá v těchto dnech. Způsobená škoda  

je řešena s pojišťovnou, která by ji měla uhradit.   

6. Předsedkyně výboru řešila poškození fasády, které vzniklo při údržbě městských pozemků 

kolem domu. Za vzniklou škodu odpovídá JMM, která ovšem žádá přesný den a hodinu,  

kdy ke škodě došlo. Věc je stále v řešení s JMM.  

7. Výbor projednal nález z kontroly KK, která proběhla dne 11.10.2021 a kontrolovala 

dokumentaci ze shromáždění. Nalezené nedostatky jdou vesměs za JMM, neboť po dohodě 

měla zajistit kompletní skrurátorské služby. Příští shromáždění bude v tomto ohledu řešeno 

jiným způsobem. Celé znění zápisu KK bylo zveřejněno dle požadavku na webových 

stránkách.   

8. Na základě současné energetické situace a na návrh Ing. Kazdy z kontrolní komise zahájila 

L.Cenková jednání s energetickým specialistou za účelem kontroly výhodnosti a správného 

nastavení našich smluv s dodavatelem el. energie. Kontrola a aktualizace smlouvy 

s dodavatelem tepla proběhla již v únoru tohoto roku.   

9. V souvislosti se zdražující se elektřinou výbor projednal tyto opatření: 

a. Bude zahájen proces výměny normálních žárovek za LED žárovky. 

b. Umístění senzorů pohybu ke stávajícímu osvětlení na schodišti 1355/4a (ve vchodě 6a  

na identické místě jsou senzory již řadu let). Senzory zajišťují, aby se při příchodu  

k výtahu nerozsvěcelo všech 9 pater, ale pouze jedno.  

10. Dne 4.11. provedla kontrolní komise kontrolu účetních dokladů a smluvní dokumentace. 

Některé drobné nejasnosti se povedlo ihned vysvětlit ke spokojenosti KK, nicméně KK také 

poukázala na některé závažnější chyby ve zpracování faktur ze strany paní účetní ze správní 



firmy JMM. K odstranění těchto, ale i dalších chyb ze strany JMM, proběhne jednání 29.11. 

Celé znění zápisu KK bylo zveřejněno dle požadavku na web. stránkách.  

11. Dne 27.10. proběhlo jednání s panem Zurkem, který požádal o umožnění kontroly 

dokumentace písemného hlasování z května 2021 o navýšení příspěvků do fondu oprav.  

Je třeba poděkovat p. Zurkovi za věcné připomínky a konstruktivní diskusi.  

12. Výbor provedl kontrolu napojení odvětrávání pece na vzduchotechniku v prostoru cukrárny. 

Stávající stav je stejný, jako v době posudku na VZT. V následujícím měsíci by,  

dle slov nájemce, mělo dojít k výměně 2 pecí, přičemž nové pece již nevyžadují napojení  

na VZT. Opakovaná kontrola bude provedena v prosinci. 

13. Byla realizována další oprava střechy z důvodu opětovného zatékání do přilehlého bytu.  

14. Povolení umístění reklamního poutače na fasádu domu vedle cukrárny (reklama zde byla již 

v minulosti umístěna). Dle Pravidel pro umístění předmětů na plast budovy bude umístění 

trvale reklamy řešit shromáždění. 

15. Květinový záhon u vchodu 1356/6a: několik obyvatelek vchodu vyjádřilo přání vybudovat 

květinovy záhon, o který by se staraly. Vlastníkem pozemků je Hl.m. Praha. Předsedkyně 

výboru zjistila, že v případě zájmu o oficiální schválení této činnosti by bylo potřeba uzavřít 

nájemní smlouvu na užívání tohoto pozemku mezi Hl.m. Prahou a konkrétními nájemci, která 

by nicméně (bohužel) znamenala i hrazení nájmu. A dále - pod pozemkem vedou technické 

sítě, proto zde nebylo doporučeno zřízení záhonu. Bližší informace má výbor a rád je 

poskytne. 

16. Výbor se věnoval přípravě shromáždění, které je plánováno na konec ledna 2022. 

17. Na činnost ve výboru rezignovala z osobních důvodů Lucie Erbenová. Výbor projednal její 

rezignaci, bere ji na vědomí a její agendu rozdělí mezi ostatní členy.  

 

Příští schůze výboru se bude konat dne 7.12. od 18:30 v kanceláři SVJ. 

 


