
Zápis z jednání výboru SVJ Tererova 1355-1356 ze dne 6.4.2022 
Přítomni za výbor: Ing. Marek Volf, Kateřina Sentenská, Ing. Lenka Cenková, František Chroust 

Přítomni za KK: Mgr. Aneta Biskupová Dis., Ing. Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová 

 

Organizační agenda 

1. Vyjasnění názorů na pomluvy, které se v domě šíří :  

○ Pan Chroust, na přímý dotaz odpověděl, že on osobně nikdy a nikomu netvrdil, že výbor 

SVJ ve složení p. Cenková, p. Sentenská (a další tehdejší nebo současní členové) a/nebo 

Kontrolní komise, rozkrádá majetek SVJ a dále, že neví o žádných důkazech, které by 

zakládaly možnost, aby to někdo další tvrdil. 

2. Výbor představil p. Chroustovi používané způsoby komunikace a rozdělení povinností výboru 

○ Pan Chroust odmítl komunikovat s ostatními členy výboru ve whatsappové skupině  

s poukazem na to, že je na tyto technologie moc starý (výbor tímto způsobem řeší běžné 

ale i akutní záležitosti v čase mezi schůzemi), dále pan Chroust zmínil, že internet 

v telefonu má pouze doma, ostatní reagovali tak že i to by bylo lepší než nic, pan Chroust 

to přesto odmítl.  

○ Pan Chroust odmítl převzít část běžné agendy výboru po paní Biskupové s tím, že je  

na tyto práce příliš kvalifikovaný (což se příliš nelíbilo ostatním členům, kteří jsou  

i vysokoškolsky vzdělaní, a přesto vykonávají všechny práce, které jsou potřeba), dále 

svá slova mírnil s tím, že před důchodem působil ve správě budov a odmítá stát se 

kancelářským šimlem. 

○ Poznámka: po cca 3 týdnech od jednání výboru pan Chroust nakonec převzal část běžné 

agendy výboru (jen to co si sám vybral), v případě komunikaci přes whatsapp ale názor 

nezměnil.    

3. Pan Chroust ve zkratce předložil návrhy na fungování výboru do budoucna 

○ Členové výboru si vyžádali písemnou formu v plném rozsahu ke zvážení jednotlivých 

návrhů   

 

Řádná agenda 

4. Utržení atiky nad vchodem 1355/4a 

○ 19.2. došlo k utržení atiky v délce 20 metrů, odstávání atiky bylo ve stejném místě 

reklamováno již v minulém roce, ML.ROLC tehdy provedl ukotvení, 

○ zatékáním byly postiženy 2 byty, 

○ havárie byla nahlášena pojišťovně, likvidátor provedl 5.4. prohlídku, 

○ bezprostředně po havárii byla provedena provizorní oprava, 

○ k provedení finální opravy dodavatel musel objednat výrobu závětrné lišty  

v nestandardním rozměru aby bylo vše dle normy v pořádku a situace se neopakovala, 

○ opět se potvrdilo, že provedení atiky není a nebylo v pořádku, dílo přebíral v roce 2018 

pan Machurka, dodavatelem byl ML. Rolc Partners. 

5. Havarijní situace na topení ve vchodě 4a 

○ mezi 5. a 6. patrem byl zjištěn únik vody v místě stoupačky  

○ přivolaný odborník nezjistil konkrétní příčinu, místo bude dále sledováno 

6. Světla na schodišti vchodu 1356/6a - “blikání světel”  

○ na radu elektrikáře byly nejprve instalovány klasické žárovky - nepomohlo to 

○ protože byla svítidla 12 let stará, byla objednána nová  

○ 5 ze 13 ks svítidel přišlo rozbitých - řešena reklamace, provedena výměna 

○ instalace nových svítidel je již dokončena 

7. Výtah 1356/6 - p. Machurka nahlásil fy. Schindler bouchání dveří ve všech patrech a žádal 

výměnu zavíračů 

○ servisní technik odhadl cenu na cca 25 tis Kč, čeká se na závaznou kalkulaci 

○ výbor preferuje seřízení dveřních zavíračů a výměnu neopravitelných kusů 



8. Venkovní žaluzie - žádost o povolení - byt č. 1356/6a/116 

○ vlastník předložil všechny požadované podklady a výbor vyhověl 

9. Informace: v březnu proběhlo 3. kolo výběrového řízení na portály 

○ opět bez akceptovatelného výsledku, dodavatelé prý nemohou sestavit kompletní nabídku 

za současné nepředvídatelné cenové situace na trzích 

○ Členové výboru diskutovali o náhradním řešení této situace.  

○ Pan Chroust požádal, aby byly další možnosti postupu projednány po odchodu 

Kontrolní komise, výbor hlasováním žádosti nevyhověl, 

○ p. Chroust navrhl udělat opravu, repasi, zavěšení stávajících dveří za pomoci  

pana Machurky  

○ výbor schválil záměr zkušební opravy/repase zavěšení dveří jednoho vchodu s tím,  

že po letní sezóně bude vyhodnoceno, zdali lze takové řešení považovat za aktuálně 

dostačující. V takovém případě by se pak přistoupilo ke stejnému řešení i ostatních 

vchodů, zejména na západní straně objektu.  

○ K řešení zkušebního vchodu bude zajištěna cenová nabídka a možnosti záruky  

pro takové řešení. Zajistí pan Chroust.  

10. Havárie na přívodu vody ve vchodě 1356/6 

○ voda unikala z potrubí na hlavním přívodu vody do vchodů 1356/6, 1356/6a 

○ aby mohly být obyvatelé dopředu informováni, že v průběhu opravy nepoteče voda, byla 

oprava oddálena, přičemž v mezi čase výbor zajišťoval 3x denně vylévání nádob na vodu 

○ současně byl doplněn chybějící vypouštěcí ventil 

11. Obyvatelkou jednotky 1355/4/23 byl nahlášen zatuhlý bytový uzávěr vody a kapající 

vodovodní baterie 

○ výbor informuje obyvatele, že veškeré vybavení za uzávěrem vody je ve vlastnictví 

obyvatel bytů (odpovídají i za údržbu) 

○ výbor informuje obyvatele jednotek, že mají povinnost několikrát ročně pohybovat všemi 

uzávěry ve stoupačkách aby se předcházelo jejich zatuhnutí, tato povinnost je zakotvena 

v dokumentu “Opravy v bytových jednotkách” který je trvale vyvěšen ve všech vchodech 

12. Výbor řešil nedostatečné fungování havarijní služby 

○ dne 4.4. nebylo možné se dovolat na havarijní linku - ozýval se pouze záznamník 

○ věc je již v řešení s poskytovatelem služby - Jihoměstská majetková, Zajišťuje: Cenková 

13. Výbor diskutoval právní audit, který navrh p. Volf. V zásadě se jedná o:  

○ prohlédnutí platných smluv, které SVJ v minulosti uzavřela, abychom věděli, jestli jsou 

smlouvy platné, jasné a právně závazné  

○ dostat právní stanovisko s ohledem na bezpečnost práce z pohledu povinností SVJ  

jako zaměstnavatele 

○ výbor požádá o realizaci pana advokáta JUDr. Hájka z Jižního Města,  

zajistí: Cenková, Sentenská 

14. Výbor diskutoval návrh bodů na hlasování per rollam  

○ kompletně zpracovaný návrh předložila již v časovém předstihu k prostudování všem 

L.Cenková,  

○ jedná se o body, které se nevešly do programu posledního shromáždění členů, 

○ témata jsou: zrušení vzduchotechnik u spižních skříní, spořící účet, kontejner  

na bioodpad, uzamykatelné kontejnerové stání, umístění poutače pro cukrářskou výrobu, 

čištění vzduchotechniky, 

○ pan Chroust přispěl informacemi o výhodných termínovaných vkladech - porovnání 

produktů a předložení návrhu řešení k rozhodnutí ostatním členů výboru zajistí L.Cenková 

 

 

Zapsal: Marek Volf             Ověřil: výbor SVJ 

Další schůze výboru se bude konat 10.5.2022 v kanceláři SVJ 


