
Zápis ze schůze výboru SVJ Tererova ze dne 25.10.2022
Přítomni za výbor: Marek Volf, Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, František Chroust

Přítomni za KK: Aneta Biskupová

Hosté: paní Kallupová, Vránová, Kolářová, Horehleďová, pánové Kočí, Zurek, Kyselý

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Body jednání:

1. Smlouva na pronájem nebytového prostoru č. 604 - ve vývěskách byla zveřejněna výzva, kdo

má zájem, aby poslal nabídku. Byla doručena pouze jediná nabídka. Všichni členové

souhlasili, že bude s tímto zájemcem uzavřena nájemní smlouva.

Zajistí Lenka Cenková

2. Zimní údržba kolem domu – v minulosti ho zajišťovala JMM, cena byla 2.500/měsíc bez DPH

JMM ale neposlali ani jednu fakturu. Návrh: znovu pošleme objednávku, pokud bude cena do

4.000,-CZK s DPH znovu objednáme na období 15.11. - 15.3. Je nutné zajistit, aby se práce

prováděla a platilo se za ni.

Odsouhlaseno všemi členy výboru

Zajistí Marek Volf

3. Podpis smlouvy na zvýšení pronájmu pod pozemky kontejnerového stání – viz email

s návrhem smlouvy od právníka, záměr odsouhlasen členy SVJ na Shromáždění v říjnu 2022

Návrh smlouvy odsouhlasen všemi členy výboru SVJ

Smlouvu za výbor podepíší Lenka Cenková a Katka Sentenská, protistranám předá F. Chroust

4. Smlouva na umístění reklamy

Odsouhlasena všemi členy výboru SVJ, smlouvu za výbor podepíší Lenka Cenková a Katka

Sentenská, předání protistrané zajistí Lenka Cenková

5. Informace: Klimatizace JMM na střeše domu - odstranění

Do čtvrtka 27.10. by měl být od JMM návrh řešení - nejspíš umístění k nim na lodžii

Je potřeba ve čtvrtek postrčit vpřed, pokud nic nepřijde.

Věc řeší Lenka Cenková

6. Revize plynu – vlastníci, kteří nereagovali na písemnou výzvu k doložení revize resp.

odstranění zjištěné závady. Lhůta byla do konce září - 8 vlastníků nezareagovalo. Konkrétní

seznam má JMM (p. Hančl)

Postup:

● Výzva vlastníkům - termín do poloviny prosince - p. Hančl pošle doporučené dopisy.

● Osobní návštěva vlastníků, informovat jakému riziku vystavují sebe i své sousedy,

stvrzení podpisem, že byli informováni.

Odsouhlaseno všemi členy výboru SVJ

Zajistí F. Chroust, osobně u dotyčných vlastníků



7. Informace: Milostivé léto II. – doručena informace do DS

8. Vyklizení nepovoleného nepořádku v prostoru sklepů – výzva k vyklizení byla vyvěšena v

červenci, 2 prostory ale dosud vyklizeny nebyly.

P. Vodárek jako údržbář bude požádán o zajištění vyklizení.

Vykomunikování zajistí p. Chroust

9. Informace: Drobně vyšší poplatek za vedení účtu SVJ- vedení účtu bylo zdarma, teď s

využitím slev je za 179,-Kč měsíčně.

10. Převod dočasně volných prostředků na účet v Monetě za účelem zhodnocení

Máme cca 8 mil na běžném účtu, tj. neúročených. Návrh poslat 5 mil. Kč na spořicí účet,

odkud je můžeme kdykoliv převést zpět. Na účet v Monetě se už odeslaly peníze dříve, na

základě písemného hlasování členů SVJ.

Hlasování: 3 členové výboru pro, p. Chroust se zdržel aniž by uvedl důvod. Odsouhlaseno.

11. Info výboru pro KK: Dodavatel Schindler (reakce na zjištění Kontrolní komise) – vyšší

fakturace na základě jednostranného zvýšení v roce 2014 a to dle míry inflace (chyba

tehdejšího výboru, že dokument o tomto kroku nedali ke smlouvě -  nyní tedy napraveno).

12. Návrh: snížení počtu kontejnerů (bývají poloprázdné)

Nyní je odpad vyvážen 3x týdně 5 kontejnerů (16.500 L) - 429 tis za rok. Máme 2 možnosti:

3x týdně 4 kontejnery (13.200 L) - 343 tis/rok nebo 2x týdně 5 kontejnerů (11.000 L) - 286

tis/rok.

Nastavení služby lze každý měsíc měnit. Změna je žádoucí od listopadu.

Varianta 4 kontejnery 3x týdně, schváleno všemi členy výboru SVJ.

Zajistí Lenka Cenková

13. Uzavření DPP s paní Čechovou na pomocné (úklidové) práce

Schváleno všemi členy výboru SVJ.

Zajistí Lenka Cenková

14. Výměna pantů 1355/4a - chybné údaje v předávacím protokolu, jež podepsal p.Chroust.

Nápravu měl zajistit p.Chroust, ale nestalo se tak.

Dodavatel kontaktoval výbor telefonicky, vše se povedlo napravit.

Vyskytl se ale tento problém: zadní dveře ve vchodě 6 jsou ve špatném stavu, pravidelná

údržba už nestačí. Informace jednotlivých členů výboru o možnostech řešení se liší. Řešení:

bude pozván technik od dodavatele aby navrhl vhodné řešení. Jednání se zúčastní celý výbor.

Tento postup byl odsouhlasen všemi členy výboru SVJ

Poznámka k tématu: výbor se rozhodl realizovat v listopadu schůzku s p. Aubrechtem

(dodavatelem), kde se projdou jednotlivé dveře a u každých se zhodnotí stav a navrhne

řešení.



15. Čištění VZT, nesrovnalosti v předávacím protokolu: v protokolu bylo uvedeno 25ks, ale

v objednávce bylo 46 šachet, které jsou pod 27 kryty, protokol podepsal p.Chroust. Dále po

týdnu dodavatel emailem sdělil, že v některých vzt jsou překážky, kvůli kterým nebylo čištění

dokončeno - v předávacím protokolu to uvedeno není.

Info od p. Chrousta a vysvětlení výše uvedeného - p. Sobotka od dodavatele příští týden vše

vysvětlí a donese finální předávací dokumentaci. Jednání mají zájem zúčastnit se 3 členové

výboru.

Zajistí F. Chroust.

16. Objednávky bez vědomí dalšího člena výboru - členové výboru nejsou informováni o

objednávkách p. Chrousta, chodí i faktury o kterých nikdo neví, k čemu patří.
Dohodnuto všemi členy výboru, že p. Chroust bude vždy dávat k odsouhlasení všechny

objednávky alespoň ještě jednomu členovi výboru (minimálně přes SMS). Bez vědomí 2

členů výboru nesmí odejít žádná objednávka.

17. Úprava pojištění statutárů - návrh na zvýšení výše plnění na 10 milionů Kč.

Hlasování: 3 členové výboru pro, Lenka Cenková se zdržela

18. Návrh od p. Hráského: zvážit umístění kamery na fasádu u kolárny 6a, která je

posprejovaná

V souvislosti s kamerami výbor řešil také odcizení 2 kol z kolárny vchodu 6, zámek nebyl

poškozen.

Výbor zatím nebude v tuto chvíli rozšíření kamer řešit, ale nechává toto téma k další diskusi.

19. Návrh p. Chrousta: Do vitríny umístit na měsíc dotaz, jestli by někdo chtěl dělat domovníka

Proběhla diskuse, která se zadrhla na tom, že p. Chroust, coby navrhovatel, nedokázal

specifikovat náplň práce potenciálního domovníka. P. Chroust dostal za úkol toto připravit.

Následně se bod znovu prodiskutuje.

20. Návrh p. Chrousta: Konečně vyřešit klíče od střechy, tj. aby byly volně přístupné v

kanceláři
Proběhla diskuse - výbor se už dříve dohodl, že se bude na střechu chodit ve dvou, tedy toto

opatření není potřeba, klíče jsou uloženy v trezoru.

Hlasování: pro 1 hlas (p Chroust), proti 3 hlasy

21. Návrh p. Chrousta: Opakovaná výzva (30.8.) všem členům výboru včetně náhradnice ať dají

na nejbližším shromáždění své funkce k dispozici a požádají o novou důvěru

Výbor se s poukazem na to, že toto už diskutoval opakovaně v minulosti, odmítl tomuto

tématu znovu věnovat.

22. Dotaz p. Chrousta: Žádám ostatní členy výboru o vysvětlení, kdo je tzv. „Stará struktura“,

kterou se někteří stále ohánějí?!



Tento bod byl přeskočen (neprojednán) na základě žádosti navrhovatele, p. Chrousta.

23. Řešení kanalizace

Na jednání se na pozvání p. Chrousta dostavil p. Kubinec - jeden z uvažovaných dodavatelů.

Představil svůj pohled na realizaci a svoji firmu, doporučil realizovat současně výměnu

kanalizace a rozvodů vody. Bylo dohodnuto, že svoji kalkulaci pro info doplní i o výměnu

rozvodů vody.

Výbor se tedy bude touto zakázkou opět zabývat na další schůzi.

24. Žádost p. Volfa na p. Chrousta o předložení těchto materiálů a skutečností o níchž se

zmínil v dopise členům SVJ z 29.9.2022 (podepsaný p. Chroustem):

o skutečností, které “hraničí s podáním trestního oznámení na člena nebo členy

výboru”

o důkazů, kde “výbor vynaložil nebo uvažoval vynaložit zbytečné finanční prostředky”

Pan Chroust odmítl předložit jakékoliv důkazy pro svá tvrzení. Odmítl je předat jak výboru tak

kontrolní komisi s tím, že je ukáže jedině členům na shromáždění. Konkrétně řekl, že pokud

by materiály ukázal, mohl by se zbytek výboru na reakci připravit. Pan Volf reagoval tak, že

vzhledem k tomu, že na žádost nebyly žádné důkazy předloženy, může se domnívat, že

žádná závažná zjištění neexistují.

Výbor tuto aktivitu p. Chrousta považuje za záměrnou snahu vyvolat chaos na shromáždění.

Pokud se totiž p. Chroust, který jako člen výboru má přístup do emailu výboru a dalších

materiálů,  věnuje sbírání jakýchsi “důkazů” proti svým kolegům ve výboru, měl by nejprve

požádat tyto své kolegy o vyjádření k daným zjištěním. Hrozí totiž, že zbytek výboru nebude

na shromáždění schopný na připravená tvrzení p. Chrousta dostatečně podrobně reagovat. Z

prohlášení p. Chrousta - viz výše - vyplývá, že tak činí zcela záměrně, aby zbytek výboru

nemohl zodpovědně reagovat.

Termín další schůze výboru je plánovaný na 30.11.2022 v 18:30.


