
Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 7.6.2022
Přítomni za výbor: L. Cenková, M. Volf, K. Sentenská, F. Chroust
Přítomni za KK: A. Biskupová
Jako hosté: V. Kallupová, p. Zurek, pí. Horehleďová, p. Machurka

1. Zápis z předchozí schůze
Výbor se snažil shodnout na znění zápisu z minulé schůze výboru. Vzhledem k
rozjitřené diskusi na schůzích je poměrně komplikované vytvořit zápis tak, aby se
zněním souhlasili všichni členové. Nebyla nalezena shoda na znění zápisu

2. Právní audit
Na dřívější návrh p. Volfa udělat právní audit významnějších aktivních smluv se výbor
rozhodl zatím poslat k právnímu auditu následující smlouvy:

a. Mandátní smlouva s JMM
b. Smlouva na zajištění servisu výtahů
c. Návrh smlouvy na pronájem reklamy cukrárny

Zajistí p.Cenková, v případě nutnosti osobního jednání spolu s dalším členem
výboru.

3. Výbor akceptoval výsledky hlasování per rollam
a. Moneta Money Bank - spořící a termínované účty

i. Zajištěno a smlouvy podepsaly Sentenská a Cenková
b. Vzduchotechnika

Paní Cenková předložila dvě nabídky
i. Pan Chroust odborně navrhuje vybrat společnost ALKION SERVIS -

čištění vzduchotechniky
ii. Schváleno všemi 4 hlasy

c. Uzamykací kontejnerová stání
i. Paní Cenková zajistila nabídku u firmy Richter ->nabízí univerzální

vložku na existující klíče, které už obyvatelé domu mají
ii. Pan Chroust zajišťuje 2 další konkurenční nabídky
iii. Termín pro nabídky je do  17.6.

4. JMM, práce p. Lapáčka
Výbor se potýká s tím, že na požadavky směřující v rámci spolupráce s JMM na p.
Lapáčka nedostává žádnou reakci.
Aktuálně jsou  2 nereagované dotazy, vše nasvědčuje tomu, že p. Lapáček nedělá,
co má. Výbor se doptá ředitele JMM, jak situaci vyřešit.
Jednou z jmenovaných nerealizovaných věcí je i změnový zápis do rejstříku SVJ.

5. Střecha - zjišťování stavu
Přišla nabídka na sondy - fa Alva, p. Čamra (3 sondy za cca 27 tis. Kč)
Dohodnuto, že p. Chroust poptá další firmu.
Termín pro nabídky je do do 17.6.

6. Brzdy výtahů - 6a, 4a
Nabídka od Schindlera na 500 tis Kč



a. Dohodnuto, že ještě proběhne jednání s p Šerákem ze Schindlera  p.
Chroust)

b. Je třeba si ujasnit:
i. zdali se jedná o havarijní situaci. Podle revize zatím nejspíše nejde o

havarijní situaci (výtahy se kontrolují dodavatelem týdně)
i. zeptat se, jak dlouho brzdy umí vydržet a jsme v této lhůtě (p. Chroust

se zeptá Schindlera)

7. Webové formuláře na webu SVJ - pro informaci
Web. formuláře byly zrušeny, protože generovaly velké množství spamu a nešly
zabezpečit. Kontaktovat výbor je nadále možné standardně přes email SVJ.

8. Oprava obkladu schodů 1355/4
Pan Chroust předložil nabídku pana Dvořáka na 9500,- Kč plus materiál, byla zadána
další poptávka na konkurenční nabídku

a. pan Rolc pošle nabídku paní Cenkové
b. pan Balšík pošle nabídku panu Chroustovi

9. Revize plynu - email p. Hančla
a. Lenka Cenková nesouhlasí s tím, že prostory, které vlastní město (nebytové

prostory) - body 2, 3, 4
b. Dopisy pro vlastníky bytů - L Cenková podepíše, předá p. Hančlovi

i. Drobná úprava znění dopisu pro členy CEN
ii. CH další body z emailu (zajištění, aby SVJ nemuselo platit závady na

plynu v prostoru cukrárny, dílny a veterina (JMM)
iii. CEN zajistí kancelář

10. Info: Probíhají prohlídky s techniky ohledně kanalizace (p. Chroust)

11. Paní Jilemnická nahlásila odtrženou část střechy
S p. Dědečkem 3.6. prohlídka atiky, potřeba přikotvit (na vlastní náklady - šikmé
kotvy metr od sebe až do betonu).
Nicméně p. Jirkal volal, že by to stálo za reklamaci. Respektive kotvy jsou možná
špatný nápad.
Proběhne Společné setkání Jirkal - Dědeček a dohoda na tom, co se provede a jak.
Zajistí Lenka Cenková s p. Chroustem

Další schůze proběhne dne 21.6.2022 v 18:30


