
Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 7.12.2021
Přítomní členové: Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Marek Volf

Za KK: Aneta Biskupová, Vlasta Kallupová

__________________________________________________________________________

1. Výbor jednomyslně odhlasoval kooptaci paní Anety Biskupové do výboru SVJ. Její
uvolněné místo v KK bude dovoleno na nejbližším shromáždění členů.

2. Výbor diskutoval havarijní stav rozvodu vody ve sklepě č.2. Na začátku prosince
proběhla již 3.oprava na stejném místě jen o několik cm vedle. Instalatér označil stav
za havarijní a doporučil okamžitou výměnu v rozsahu „od stěny ke stěně“, aby se
nemuselo bourat. Výbor názor akceptoval a zajistí potřebné akce.

3. Výbor projednal nahlášené zatékání střechou, tentokrát nad vchodem 1355/4a, kde
byla dosud střecha v pořádku. Lenka Cenková informovala, že potřebná oprava již
probíhá.

4. Na návrh KK se výbor rozhodl prověřit na bankovním trhu úročení na spořících
účtech. Po vyhodnocení průzkumu přijme výbor případně rozhodnutí o převodu
zbytných peněz na tento výhodnější účet.

5. Výbor prověřil nastavení smlouvy s PRE (dodavatel energií) - v tuto chvíli máme tarif
výhodně zafixovaný, tedy není potřeba přijímat žádné opatření.

6. Ve věci poškození fasády při údržbě městských pozemků dosáhla předsedkyně
výboru dohody s JMM, která se přihlásila o odpovědnosti za tuto škodu. Oprava bude
dokončena do 20.12. a JMM uhradí veškeré související náklady.

7. Ve věci nahlášené rezavé vody ve vchodě 6a dohodl výbor s Pražskou teplárenskou
kontrolu a následné odkalení výměníku. Také byla zjištěna mírně rezavá studená
voda určená k ohřevu, ze strany PT bylo doporučeno vyčištění sítek – akce probíhá
v těchto dnech.

8. Dne 29.11. proběhlo jednání na JMM, kde byly řešeny zejména nedostatky ve
zpracování faktur, na které upozornila KK při své kontrole, a dále liknavý přístup
technika, který by mimo jiné měl sám upozorňovat, které části domu již vyžadují
komplexnější opravu či vymění. Ze strany výboru bylo požadováno zejména to, aby
správní firma beze zbytku plnila dohodnuté povinnosti

9. Dne 29.11. se výbor také setkal s vedením Prahy 11 ohledně odkupu pozemků.
Tomuto setkání se věnuje separátní zápis, který je k dispozici na webu a nástěnkách.

10. Výbor projednal nahlášené rušení nočního klidu ve vchodě 1355/4. Bylo zajištěno
zprostředkování kontaktu mezi novými obyvateli s tím, že příště již bude možné
sousedské vztahy řešit přímo bez zprostředkování Výborem.

11. Výbor projednal stížnosti na rekonstrukci jednoho z bytů 1356/6, která byla
prováděna ve státní svátek 17.11. a navíc bez oznámení na SVJ. Hluk byl slyšet ve 2



vchodech - kdyby byl výbor obeznámen dopředu, mohla být informace vyvěšena i do
sousedního vchodu 6a. Na četné dotazy výbor konstatuje, že:

a. Byl zjištěn původce hluku a nejednalo se o p. Hráského, což si většina lidí
myslela

b. Hluk na intervenci výboru ustal

12. Výbor řešil nahlášené podezření, že ve sklepě pod vchodem 6a, někdo přespává.
Díky kamerovému systému se podařilo věc vysvětlit a podezření vyvrátit. Věc byla
řešena i s obyvateli bytu, kteří klíče od daného sklepa zapůjčili. Nedošlo k ohrožení
bezpečnosti v domě, věc se vysvětlila – nikdo ve sklepech nepřespává.

13. Výbor dostal cenovou nabídku na osvětlení schodiště 1355/4a se senzory pohybu –
viz minulé jednání výboru. Cena 17.475,- Kč byla akceptována jako odpovídající a
odsouhlasena.

14. Výbor se věnoval přípravě shromáždění, které je plánováno na 27.1.2022 v prostoru
školní jídelny ZŠ Ke Kateřinkám. V případě nepříznivé epidemické situace bude
termín přizpůsoben.

Příští jednání výboru se uskuteční 4.1.2022 v 18.30 v kanceláři SVJ


