
Zápis ze schůze výboru dne 30.8.2022
Za výbor: L. Cenková, K. Sentenská, M. Volf, F. Chroust
Za KK: A. Biskupová
Hosté: V Kallupová, p. Filipová, V. Zurek
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kontejnerová stání - zamykání

Doktoři si stěžují, že nově nemají přístupné kontejnery, zároveň ale za tyto kontejnery
neplatí. JMM byla informována o chystaných krocích SVJ v této věci (zamykání) včas, je
tedy zřejmé, že ji neposlala dále nájemcům komerčních prostor.

Počet kontejnerů - za aktuální situace zvažujeme ubrání počtu kontejnerů a svozů, což
představuje významné úspory. Definitivně se chce výbor rozhodnout v říjnu podle
průběžného naplnění kontejnerů za tohoto nového stavu.

Popeláři ničí stání tím, že nevytahují záklopku při otevírání.
p. Chroust zajistí vyvěšení informace pro popeláře, aby se tak nedělo.

2. Deratizace

V letních měsících významně vzrostl problém s hlodavci ve sklepech, největší problém je
mezi vchody 4 a 4a - dojde proto k doplnění návnad.
Výbor provede s JMM kontrolu za účelem zjištění, odkud se sem hlodavci dostávají.

3. Rohožky výměna 8ks

Minimálně 10 let nebyly měněny rohožky v jednotlivých vchodech. Budou tedy vyměněny
teď, hromadně. Samostatné rohožky jsou relativně drahé, tedy zajistíme metrovou
rohožkovou textilií a její přilepení na místo. Mělo by dojít k výrazně lepšího dojmu při vstupu
do jednotlivých vchodů.
Odsouhlaseno jednohlasně.
Zajistí K. Sentenská

4. Pronájem nebytový prostorů

Končí pronájem některých nebytových prostorů. Bude vyhlášena výzva k nabídkám - viz
nástěnky a internet.

5. Sondy na střeše

Podle plánu se začaly realizovat sondy na střeše. Provedeny celkem 4 sondy (plánovány
byly 3, ale dodavatel po dohodě realizoval ještě jednu dodatečnou vzhledem k různé
struktuře střechy na jednotlivých místech zjištěné prvními třemi sondami).

Dodavatel zaslal podrobný protokol o zjištěné skladbě střešní konstrukce z něhož vyplývá že
při revitalizaci před dvaceti lety nebyly dodrženy technologické postupy. Dále proběhlo



podrobné zaměření a dodavatel poskytne cenovou nabídku na revitalizaci. Informace budou
představeny na shromáždění.

6. Dešťosvody

Stav některých dešťovodů se ukázal jako havarijní. Ucpávají se nebo jsou děravé, tedy
nefungují.
Výbor rozhodl nechat udělat kamerový průzkum na 2 nejhorších svodech - určit, zda se
ucpávají nebo jsou netěsné.
Předběžná indikace ceny od jednoho dodavatele je cca 7.5 tis. Kč bez DPH za oba průzkum
obou svodů. .
Bude poptán další dodavatel (a srovnány ceny).
Odhlasován rozpočet na tuto akci do 10 tis Kč s DPH.
Zajistí p. Chroust: druhého dodavatele pro cenovou nabídku k porovnání (do 1 týdne, aby se
daly realizovat průzkumy co nejdříve)

7. Čištění vzduchotechniky

Výbor na základě informací od dodavatele čištění zajistí informování obyvatel domu, že na
15. a 16 9.2022 bude doporučeno zalepit příslušné průduchy vzduchotechniky v bytech.
Vyvěšení v domě zajistí L Cenková

8. Kanalizace - cenové nabídky

Dva dodavatelé, kteří poslali cenovou indikaci, dostali strukturované tabulky, aby se daly
jejich nabídky porovnat.
Ani jeden z nich tyto tabulky nevyplnil s tím, že nebudou do výběrového řízení věnovat už
žádný další čas. Jeden dodavatel se nakonec ani znovu neozval.
Výbor to chápe jako projev situace na trhu, kdy si dodavatelé začínají diktovat podmínky  a
zadavatelé se tedy dostávají do situace “ber nebo nech ležet”. Skoro to vypadá tak, že
dodavatelé střílejí pro ně výhodné ceny a předpokládají, že někoho stejně musí zadavatel
objednat.
Výbor se neshodl na tom, jak bude v této věci dále postupovat.
Věc bude řešena znovu na dalším jednání výboru.

9. Panty na dveřích ve vchodě 4a

Z této kauzy je svého druhu evergreen, už jsme minule informovali, že správné panty jsou
objednané, ale zatím nejsou ani v ČR. p. Chroust informoval, že za cca 14 dní je reálné, že
by byly už k dispozici na namontování.
Budeme tedy společně doufat, že se to povede. Visí na tom totiž realizace úsporné
revitalizace i dalších dveří na západní straně domu.

10. Revize elektro

Ze zákona je třeba dělat revizi elektro každých 5 let.
Výbor rozhodl o vyžádání cenové nabídky od dodavatele (elektrikáře) a podle ní pak
objedná aktuální revizi.



Výbor tedy očekává cenovou nabídku, zprostředkovatelem je JMM.

11. JMM a Praha 11 - řešení nájezdů ke zdrav. středisku

Výbor diskutoval zjevnou situaci, kdy se JMM/Město nestarají o stav nájezdů pro kočárky ke
zdravotnímu středisku v našem domě.
L. Cenková zajistí, aby tato výtka zkomunikovala JMM s žádostí o nápravu - zejména
prorůstající zeleně.

12. Diskuse

a. p. Zurek - požádal o prohlédnutí kopie sjetiny z hlasování na shromáždění, čemuž
bylo vyhověno včetně pořízení kopií částí bez osobních údajů.

b. výbor opět interně řešil objednávání oprav p. Chroustem bez vědomí zbytku výboru.
Tato věc je p. Chroustovi vytýkána pravidelně - dle stanov by měli veškeré
objednávky schválit alespoň 2 členové výboru.
(Pozn: p. Chroust má ke znění tohoto bodu výhrady)

c. předsedkyně Cenková se s poukazem na momentální situaci ve výboru rozhodla
vzdát funkce předsedkyně výboru. Předsedu výboru volí ze svého středu členové
výboru. Nový předseda zatím zvolen nebyl, nikdo na pozici nekandidoval, což je
nicméně právně možné.

d. P. Chroust požádal zanést do zápisu následující bod jako jeho osobní návrh: všichni
členové současného výboru by dali své funkce k dispozici na nejbližším shromáždění
a požádali o novou důvěru spolu s případnými novými kandidáty. Zbytek výboru na
tento návrh nereagoval kladně.

e. M. Volf vyzval p. Zurka opět (v minulosti již byl p. Zurek vyzván např. na shromáždění
vlastníků) ke kandidatuře do výboru SVJ, aby členům výboru ukázal, jak se správně
jednotlivé věci dělají, když stále tvrdí, že se věci mají dělat jinak. Navíc p. Volf
konstatoval, že pokud bude p. Zurek kandidovat a bude do výboru regulérně zvolen,
přenechá mu své místo ve výboru. Tedy dobrovolně rezignuje ve prospěch p. Zurka.

Termín další schůze výboru nebyl zatím stanoven.


