
Zápis ze schůze výboru SVJ Tererova 1355-1356 ze dne 26.7.2022
Přítomni za výbor: L. Cenková, K. Sentenská, M. Volf, F. Chroust
Přítomni za KK: V. Kallupová
Hosté: pí. Filipová, pí. Horehleďová
—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Vyhodnocení proběhlých akcí

a. střecha:
měly být provedeny 3 sondy do střešního souvrství, realizaci měl zajišťovat p.Chroust, ale
nebyly k dispozici adekvátní 230V zásuvky.
Je třeba zajištění zásuvek v 7.p vchodů 4 a 6 (objednávka, převzetí) a asistence při
náhradním termínu, zajistí L.Cenková z důvodu nepřítomnosti F.Chrousta v Praze.

b. výtahy:
objednána havarijní oprava brzd na 2 výtazích, hrozilo okamžité odstavení obou výtahů,
termín provedení cca 28-29.7.2022, v době opravy budou výtahy mimo provoz cca 1 den,
obyvatelé budou dopředu informováni, zajistí L.Cenková.

c. kontejnerové stání:
proběhla instalace zámku na kontejnerové stání a zástrčky na dveřích, dle p.Chrousta je
potřeba zástrčku předělat. Domluvu s dodavatelem zajistí p.Chroust.
Do zámku pasují klíče od domu, které lidé již mají (od chodeb, od sklepů).
Zámek začne být využíván jakmile to bude domluveno s popeláři (musí na to být smlouva).
Zajistí L.Cenková.
Poznámka: P. Chroust objednal zhotovení dalších klíčů od nového zámku, přestože výbor
disponuje několika desítkami volných klíčů, které mohou být bez bezpečnostního rizika
použity. Výbor rozhodl o zrušení této doobjednávky.

d. bioodpad:
byla objednána nádoba na svoz bioodpadu, je potřeba ještě dořešit předání klíčů popelářům
a podpis smlouvy. Zajistí L.Cenková.
Bude vyvěšena informace co je možné do nádoby odkládat, v případě nedodržování pokynů
nám mohou Pražské služby svoz zrušit. Zajistí L.Cenková.

e. vstupní dveře vchodu 4a:
p. Chroust a p. údržbář Vodárek se neshodli na důvodu nezamykání dveří, nicméně na tom
nezáleží, protože je stejně v plánu renovace pantů v nejbližší době. Tím se začne.
L. Cenková upozornila, že po nahlášení závady a kontrole údržbářem se více než 3 týdny
nic nedělo, protože p.Chroust odmítl pozvat zámečníka aby odborně zhodnotil stav dveří.
P. Chroust informoval, že výměna pantů proběhne v pátek 29.7. Zajistí p.Chroust.
Poznámka k už proběhlé akci: dodavatel přijel 28.7. ale k výměně pantů nedošlo, protože
zvolený typ pantů nebyl kompatibilní s našimi dveřmi - dodavatel věc bude řešit s výrobcem
(zda vůbec existuje možnost výměny těchto pantů).



2. Body k rozhodnutí

a. klimatizace na veterině:
Výbor pozval MVDr. Najmana k osobnímu jednání, kde se probraly možné varianty a
vzhledem k potřebě vést část vedení pod fasádou a z formálních důvodů, výbor rozhodl o
nutnosti předložit tuto věc k rozhodnutí členům SVJ.

b. čištění VZT:
p. Cenková předložila ke schválení a podpisu smlouvu o dílo. Smlouva byla konzultována a
upravena ve spolupráci s právníkem SVJ. Výbor smlouvu odsouhlasil. Komunikaci s
dodavatelem zajistí L.Cenková.

c. mandát k jednání na JMM
Přestože v mandátní smlouvě je uvedeno, že za SVJ s JMM jedná pouze předseda a
místopředseda byl p.Cenkovou pozván i p.Chroust, nicméně to odmítl. Jednání proběhne ve
čt 28.7.2022 v 15:30. Bude diskutováno jak předávat požadavky na JMM, aby byly
realizovány, dnes se tak neděje. Dále budou řešeny činnosti, které pan Chroust předjednal,
že JMM převezme.
Poznámka k proběhlému jednání: Vedoucí správy bytů a ředitel JMM na jednání informoval,
že žádnou další agendu nepřevezmou a s p.Chroustem se na ničem nedomluvili. Dále,
požádali aby bylo s JMM komunikováno pouze o věcech, které schválí celý výbor, nikoliv
myšlenky jednotlivce. V ostatních věcech byl přístup vedení JMM maximálně vstřícný,
výsledek však bude možné hodnotit až časem.

3. Zpravodaj výboru

Ze strany členů zazněla žádost o více informací z výboru. Byl tedy jmenován zpravodaj
výboru: M. Volf

4. Informace: Opětovné poškození majetku člena výboru

Na minulé schůzi výboru informoval p. Volf o poškození majetku předsedkyně výboru
vandalem. Šlo už o druhé poškození v posledních měsících. Mezi minulou a aktuální schůzí
výboru nicméně došlo k dalšímu, v pořadí třetímu, poškození majetku předsedkyně výboru,
opět vandalismus.
Oznamovatel informace p. Volf považuje tuto věc za velmi závažnou, neboť z některých
skutečností (načasování a provedení) lze usuzovat na spojení těchto činů s činností L.
Cenkové jako předsedkyně výboru SVJ Tererova.

5. Zahájena příprava podzimního shromáždění členů SVJ

Termín příštího jednání výboru SVJ bude 30.8. od 18:30


