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Společenství vlastníků jednotek 

bytového domu Tererova čp. 1355-1356 

Sídlo: Tererova 1356/6, 149 00 PRAHA 4 

IČ: 29131316 

 

 

Zápis 

z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek, 

konaného dne 29.4.2014 v 18. hodin 

 

 

Program dle pozvánky z 23.3.2014: 

 

1. Zahájení: usnášeníschopnost, volba zapisovatelů, ověřovatelů, schválení návrhu 

programu 

2. Zprávy o činnosti výboru SVJ včetně plánované činnosti: Parcely pod domem, 

zhodnocení akce a jejího průběhu, současný stav. Vodoměry (odůvodnění akce, výběrové 

řízení, finanční vyhodnocení variant, realizace, komplikace technického charakteru). 

Aktuální stav účtu SVJ. Redukce sedmi elektroměrů v domě na pět. Ušetří se paušální 

nájem. Naše kontejnerové stání před čp. 1357 

3. Zpráva o finančním hospodaření: Informace o účetní závěrce 2013 včetně předložení 

přehledu o finančním hospodaření SVJ. Schválení uzávěrky. 

4. Zpráva Kontrolní komise: Přehled činnosti revizní komise. Prověření hospodaření SVJ a 

účetní závěrky 2013. Zhodnocení činnosti výboru SVJ. 

5. Plán činnosti na rok 2014: Výměna intercomu = komunikační systém domu (zvonky, 

domácí telefony) 

6. Předpokládané finanční hospodaření v roce 2014 (výdaje na povinné revize a další 

nevyhnutelné položky – odstraňování nalezených nedostatků). 

7. Použití zisku z pronájmu reklamních panelů na chodbě zdravotního střediska. 

8. Předběžná informace o budoucích nutných změnách stanov podle NOZ 

9. Organizace informování členů SVJ (vývěsky, schránky, telefon, internet) směřující 

k maximálnímu informačnímu servisu vlastníků. 

 

Přítomno dle prezenční listiny vlastníků jednotek, se spoluvlastnickým podílem (dále jen SP) 

76,8 %  SP přítomných (96583/125727 podílů), shromáždění je usnášeníschopné. 

 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

Schůzi zahájil a řídil předseda výboru p. Vladimír Volf, který prohlásil shromáždění za 

usnášeníschopné.  

 

       Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatelem byl předsedou p. Volfem navržen Bc. Jan Hartman. Jako ověřovatel zápisu byl 

taktéž předsedou p. Volfem navržen p. Josef Machurka. 

   

 

Přítomno dle SP: 76,8  %  (SP přítomných) 

 

Hlasování pro zapisovatele:  

Pro dle SP: 100  %   

Proti dle SP:  0 %  

Zdrželo dle SP: 0%  
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Hlasování pro ověřovatele:  

Pro dle SP: 99,3  %  (95948/96583) 

Proti dle SP:  0,7 % (635/96583) 

Zdrželo dle SP: 0%  

 

Usnesení: 

Usnesení bylo přijato. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jako zapisovatele Bc. 

Jana Hartmana a jako ověřovatele zápisu pana Josefa Machurku.  

      

 

          Schválení návrhu programu 

Předseda výboru p. Volf dal hlasovat o schválení návrhu programu. 

 

Hlasování pro schválení návrhu programu: Usnášeníschopnost  

Pro dle SP: 80,7  %  (76972/95377)  

Proti dle SP:  16,7 % (15908/95377) 

Zdrželo dle SP: 2,6% (2497/95377) 

 

 

Usnesení: 

Usnesení bylo přijato. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje návrh programu.  

 

2. Zprávy o činnosti výboru SVJ včetně plánované činnosti 

Předseda Volf přednesl svoji zprávu o činnosti SVJ, kde pojednal o aktuálním stavu vlastnického 

práva k pozemkům pod domem. Tyto nejsou všechny vyřešeny z důvodů probíhajícího soudního 

řízení Magistrátu hl. n. Prahy a restituentkami.  

 

Dalším bodem své zprávy nastínil předešlý problém s vodoměry a ztrátou vody. Uvedl důvody 

pro pokračující spolupráci se společností ENBRA, která jako osoba pronajímatele pronajímala 

vodoměry. Přišel návrh o ukončení pronájmu vodoměrů a možnost jejich koupi, kdy v této 

situaci bude odpuštěno nájemné zbytku období ze strany pronajímatele. Při tomto bodu vznikla 

řada námitek ze strany nespokojených členů shromáždění. Těmito námitkami bylo pokračování 

ve spolupráci se společností ENBRA, kompetence rozhodování výboru bez souhlasu 

shromáždění a dále opakovaná spolupráce s panem Machurkou, jakožto osobu pro 

subdodavatelské práce. 

 

Následně předseda promluvil o další činnost, která se provedla, a to oprava střechy terasy nad 

kočárkárnou. Tento bod nastolil další vlnu námitek ze strany členů shromáždění. Jak předseda i 

místopředseda vysvětlili shromáždění, že se jednalo o havarijní stav, proto si nechali od 

odborníka udělat rozpočet na opravu. Z důvodu vysoké ceny uvedené v cenové nabídce se 

najmul p. Machurka, který tuto práci odvedl kvalitně a levněji. Nastala zde otázka zbavení se 

kačírku ze střechy kočárkárny, jakožto ztráta majetku SVJ. 

 

Dalším bodem bylo ušetření na elektroměrech, kde se snížil jejich počet o dva kusy. 

 

Následně předseda pokračoval koupi kontejnerového stání před domem čp. 1357. Proběhla zde 

otázka prodeje. Prodej je možný SVJ č.p 1358 jen za předpokladu ukončení privatizace a 

vyjádření z prohlášení vlastníka. Jedná se, avšak o komplikovaný proces. Další otázka byla 

sledované místo pronajímat jako stání parkovací. To není možné z důvodu, že část stání není 

v našem vlastnickém právu.  
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3. Zpráva o finančním hospodaření 

 

Místopředseda výboru Ing. Fried pronesl zprávu o finančním hospodaření výboru SVJ. Nastínil 

celkovou finanční transakce SVJ roku 2013 včetně zůstatků na běžném či spořicím účtu. Dále 

celkové částky vybraných na zálohách, služby za faktury subdodavatelských společností. Dále 

upozornil shromáždění na výnos SVJ za reklamní poutače na chodbě zdravotnického střediska za 

období část roku 2012 a rok 2013.  

 

Nová usnášeníschopnost  61,4 % SP z přítomných (77218/125727podílů)  

 

Hlasování o finančním hospodaření:  

Přítomno dle SP: 81,4  %  (SP přítomných) 

 

Hlasování:  

Pro dle SP:  81,5 %  (31459/38609) 

Proti dle SP:  13,7 % (5304/38609) 

Zdrželo dle SP:  4,8 % (1846/38609) 

 

Usnesení: 

Usnesení bylo přijato. Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje zprávu o finančním 

hospodaření. 

 

4. Zpráva Kontrolní komise 

U tohoto bodu se slova ujmula předsedkyně kontrolní komise pí. Růžičková. Kontrola proběhla 

na konci března roku 2014. Kontrolovaly se všechny doklady, rozvaha, daňové přiznání. Vše 

proběhlo bez zásadních chyb. Byla tu jen malá připomínka, že u plánovaných akcí by mělo být 

provedeno předem oznámení. Další připomínkou byla otázka odměn. O těchto rozhoduje jejich 

výši předseda. Musí, avšak vést evidenci k jejich obhájení. Co se týče objednávky práce přes 

výběrové řízení, vše proběhlo v rámci právních předpisů. Byly zde jen malé administrativní 

chyby. 

 

Jeden z členů kontrolní komise, Ing. Kazda, předal výboru svoji samostatnou zprávu, kterou 

z časových důvodů nemohl pronést veřejně před celým shromážděním. Jedná se o nesouhlasnou 

zprávu jako člena kontrolní komise s jednajícím výborem a návrh pro jejich odstoupení z funkcí. 

 

 

5. Plán činnosti na rok 2014 

Tento bod předseda výboru přesunul na další termín schůze SVJ. 

 

6. Předpokládané finanční hospodaření v roce 2014 

Co se týče finančních výdajů na rok 2014, bude se jednat jen o povinné, tzv. mandatorní výdaje. 

 

7. Použití zisku z pronájmu reklamních panelů na chodbě zdravotního střediska 

Výnos z reklamních panelů je dle vyjádření místopředsedy Ing. Frieda ze své zprávy o finančním 

hospodaření okolo 30,- na bytovou jednotku. Poté pronesl návrh, zda se mají tyto výdaje 

jednotlivě rozdělit vlastníkům bytových jednotek, i když se jedná o bagatelní částku, anebo tyto 

finanční prostředky převést do fondu oprav. Proběhlo hlasování o převodu sledovaných 

finančních prostředků do fondu oprav. 
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Usnášeníschopnost 59,5 % podílem (74759/125727) 

 

Hlasování o výnosu ze zisků na reklamách do fondu oprav:  

Přítomno dle SP: 59,5  %  (SP přítomných) 

 

Hlasování:  

Pro dle SP:  100 %  (SP přítomných) 

Proti dle SP:  0 %  

Zdrželo dle SP:  0 %  

 

8. Předběžná informace o budoucích nutných změnách stanov podle NOZ 
Tento bod se projedná až po ujednocení právní legislativy. 

 

9. Organizace informování členů SVJ  

Předseda výboru vyzval všechny členy SVJ o existenci internetových stránek, vývěsek, plechové 

schránky na dotazy či připomínky a hlavně na telefon, díky kterému může výbor zodpovídat na 

otázky, a to kdykoli během dne.  

 

10. Závěr 

Předseda výboru p. Volf uzavřel schůzi shromáždění společenství vlastníků jednotek. 

 

 

 

 

V Praze dne 29.4.2014 

 

 

 

 

 

 

Příloha: prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí 

              pozvánka 

 

 

 

 

 

 

………..……………………..    

          Vladimír Volf     

          (předseda výboru) 

 

 

 

 

 

………..……………………..    ………..…………………….. 

              Bc. Jan Hartman    Josef Machurka 

              (zapisovatel)            (ověřovatel zápisu) 

  


