
Zápis z 19.schůze výboru SVJ Tererova 

ze dne 9.1.2014 

Přítomni: Fried, Chroust, Michálek, Tichotová, Volf 

Hosté: Peřinová (KK), Růžičková (KK), Machurka (údržba), p.Kazda (KK) byl pozván,  

            ale omluvil se 

Schůzi výboru zahájil předseda kontrolou zápisu minulé schůze.  

1. V problému pozemků pod kontejnerovým stáním u domů Tererova 1357 a 1358 se od 

minulé schůze nic nezměnilo (trvá). 

2. Kontrola plynu se v nejbližších dnech uzavře, zbývá osadit 4 plomby odpovědným 

pracovníkem. 

3. Katalogizace stavebních plánů regenerace objektu je nyní zcela v moci Jihočeské 

majetkové, čeká se na předání podkladů výboru SVJ (trvá). 

4. Ve dnech 15.1.-17.1.2014 proběhne v domech jednak odečet stavu teplé a studené 

vody, měřičů tepla a současně výměna vodoměrů za zcela nové od firmy ENBRA. 

5. Podpisy smluv na odprodej pozemků pod objektem od MÚ Praha 11 proběhly až na 

pár menších problémů zdařile. Předseda poděkoval pí. Tichotové a p.Machurkovi za 

významnou pomoc při zajištění hladkého průběhu prodeje. 

6. Do problému vyjasnění si kompetencí mezi SVj a Jihoměstskou majetkovou na 

základě mandátní smlouvy vstupuje nový občanský zákoník, který se též silně 

promítne i do změn stanov SVJ (trvá). 

7. Důležité: daňové přiznání daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitosti) se letos 

nemění, i když došlo k odkoupení pozemků pod objektem, protože smlouvy budou 

teprve na přelomu ledna a února poslány na katastrální úřad. Změna se nás bude 

týkat tudíž až v roce 2015. S ohledem na to, že jde o parcely pod objektem, vyžádá si 

výbor SVJ po registraci na KÚ písemné stanovisko FÚ, zda je nutné přiznání doplňovat 

(zajistí přeseda a místopředseda) 

8. Byla dokončena digitalizace důležitých materiálů a dokladů SVJ Tererova (Michálek). 

9. Dne 12.1.2014 byla provedena Kontrolní komisí revize malé pokladny, bez závad 

(Tichotová, Růžičková, Peřinová). 

10. Výbor projednal otázku poskytování univerzálních klíčů ke všem čtyřem vchodům 

domů členům výboru a dohodl se na propůjčení těchto klíčů pouze v nejnutnějších 

případech, kdy takový klíč je skutečně nezbytný pro práci člena výboru. Tím se sníží i 

riziko ztráty takového klíče. 

11. Výbor rovněž za souhlasu všech členů výboru a přítomných členů KK projednal a přijal 

taková opatření, aby v budoucnu nemohlo dojít ke zneužití čistě osobních informací a 

záležitostí projednávaných na schůzích výboru (indiskrece se opakovaně týká člena KK 

pana Kazdy). 



12. Vzhledem k informaci z Jihoměstské majetkové, že finanční uzávěrka bude hotova 

nejdříve v březnu 2014, rozhodl se výbor uskutečnit shromáždění vlastníků buď ke 

konci března  nebo začátkem dubna 2014. 

13. Příští schůze výboru bude předběžně 30.ledna 2014 (předseda upřesní). 

V Praze dne 12.1.2014            zapsal: J.Michálek                               schválil: Volf 

 


