
Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 21.6.2022
Přítomni za výbor: L. Cenková, M. Volf, K. Sentenská, F. Chroust
Přítomni za KK: A. Biskupová
Jako hosté: V. Kallupová, pí. Horehleďová, p. Machurka

1 Úkoly pro členy výboru a zápisy

Aby se úkoly rychleji realizovaly a lépe kontrolovaly, bude nově soupis úkolů vyhotovovat p.
Volf a bude k dispozici do druhého dne od schůze výboru (dosud si každý své úkoly
zapisoval sám).
Zápisy z jednání výboru budou vznikat takto: návrh do cca 3 dnů od schůze, nejpozději první
víkend po schůzi. Finální zápis bude snaha zprocesovat do 14 dnů od schůze (nelze zaručit,
protože vyžaduje souhlas všech se zněním)

2. Vyhodnocení běžících věcí

a. Výtahy 1355/4a, 1356/6a - výměna brzd
i. info od p. Šeráka - oprava nutná, nejpozději do 2-3 měsíců , ještě ale pošlou

možnosti řešení - do 14 dnů (5.7.2022) na email SVJ
ii. Na návrh p. Chrousta nebudeme dělat alternativní nabídky, protože je to

časově urgentní a stejně dodavatel dílů bude pravděpodobně Schindler
iii. Vzhledem k předpokládané ceně opravy by výbor, pokud se oprava neukáže

havarijní, nechal schválit opravu shromážděním v září
Vzhledem k předběžné ceně opravy (248tis/výtah 1355/4a,
232tis./výtah1356/6a včetně DPH) výbor diskutoval možnost, posečkat na
schválení opravy shromážděním v září

Úkol - p Chroust - zjistit odpověď, jestli jsou schopni namontovat ihned, i pokud bychom to
nechali schválit v září. Termín co nejdříve.

b. Střecha - sondy
i. Nabídky Skando a H_izolace, cena skoro stejná. Výbor se jednohlasně shodl

na dodavateli Skando
Úkol - p. Cenková - poslat objednávku, vybrána firma Skando, očekávaná celková cena je
cca 16.500,- CZK za celou objednávku
Úkol - p Chroust - realizace této zakázky

c. Vzduchotechnika
Odsouhlasena zakázka na realizaci firmě Alkion
Právník SVJ navrhl úpravu smlouvy o dílo, čekáme na reakci dodavatele (dovolená).

d. Kontejnerové stání - zamykání
Obeslán konkurenční dodavatel, cena prakticky stejná, vybrán dodavatel Richter
Úkol: Odeslání objednávky - L. Cenková

e. Oprava kanalizace
Výbor obdržel dvě nabídky, které ale nejdou srovnat - dodavatelé nevyplnili jednotný
formulář.



Pan F. Chroust navrh rozdělit zakázky tak, aby o nich mohl rozhodovat pouze výbor bez
schválení shromážděním. Ostatní členové výboru tento postup razantně odmítli.

Záměrem je předložit nabídky členům SVJ na shromáždění k rozhodnutí.
Úkol - L. Cenková - přeposlat oběma znovu závaznou tabulku, aby se daly srovnat nabídky

f. Oprava schodů, vchod 4
Odsouhlasena oprava, zadáno k realizaci.

3. Pravidla pro chození na střechu a přebírání zakázek od dodavatelů

Převzetí zakázek nově realizují vždy 2 členové výboru (viz stanovy).
Chození/přístup na střechu bude také vyžadovat přítomnost 2 členů výboru a budou
podléhat evidenci návštěv s komentářem důvodu a výsledku.
Odsouhlaseno všemi hlasy.

4. Organizace výzev

JMM bude nově zasílat výzvy vlastníkům na základě mandátní smlouvy.
Např. závady zjištěné při revizích, odstranění věcí z chodeb, apod.
Výbor bude jen informován o tom, co se členům zadalo/napsalo a jaký je výsledek realizace
dané věci.

5. Generální čip pro p. Chrousta
Žádost p. Chrousta o generální čip (dosud byl přístup možný klíčem) - řešeno výměnou čipu
s p. Volfem

6. Klimatizace pro veterinární kliniku - žádost o zavedení
Výbor návrh doručený emailem 21.6. z důvodu zasahování do opláštění domu a fasády
zamítl.

Další schůze 26.7 (18:30) telefonicky. Bude ještě upřesněno.


