
Zápis průběhu shromáždění členů SVJ Tererova 1355-1356 

konaného dne 4.11.2016 

1. Shromáždění zahájil předseda p.Volf  uvítáním členů SVJ a hostů a navrhl za předsedu 

shromáždění p.Michálka. Na základě registrace účastníků bylo konstatováno, že 

shromáždění je usnášeníschopné (59,20 % hlasů). Předseda shromáždění navrhl p. 

Volfa jako zapisovatele a p.Machurku jako ověřovatele. Návrhy byly přijaty 99,19% 

hlasů. 

2. Poté předseda shromáždění přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015 a účetní 

uzávěrku za rok 2015. Zprávy byly přijaty všemi přítomnými hlasy. 

3. Předseda shromáždění přednesl finanční plán na rok 2017, který byl přijat 99,18% 

přítomných hlasů. 

4. V dalším byl předložen návrh plánu oprav a investic na rok 2017. Vzhledem 

k poměrně většímu rozsahu navržených oprav a investic předsedající navrhl návrh 

rozdělit do několika částí a o každé části hlasovat zvlášť. Návrh na záměr vybudování 

komor na chodbách byl přijat 95,14% hlasů. Návrh na rozšíření domovního intercomu 

o možnost jeho ovládání pomocí mobilního telefonu byl přijat 67,23% hlasů. Návrh na 

výměnu patních vodoměrů kvůli přesnějšímu odběru teplé a studené vody byl přijat 

všemi přítomnými hlasy. Požadavek na výměnu prasklých skel u chodbových dveří 

z důvodů protipožární ochrany, návrh na zateplení atiky na střeše domu 1355 a 1356 

pro odstranění promrzání bytů v posledním patře a oprava opláštění strojoven 

výtahů byly přijaty rovněž všemi přítomnými hlasy. Návrh na opravu a vyčištění 

spodní části fasády domu do výše 3 m byl přijat 92,82% hlasů. 

5. Dalším bodem byla doplnění Kontrolní komise na plný počet členů. Přihlásily se pí. 

V.Kallupová a pí.K.Sentenská. První uchazečka byla zvolena 96,26% hlasů a druhá 

uchazečka 69,67% hlasů. 

6. V části Různé informoval předsedající schůze o návrhu snížení ceny za služby od 

1.1.2017, které SVJ poskytuje Jihoměstská majetková a.s. Protože SVJ bylo rovněž 

osloveno jinou správní firmou, navrhuje výbor SVJ provést porovnání ceny, rozsahu a 

kvality služeb u těchto dvou správních firem, popřípadě oslovit ještě další firmy 

působící na Jižním Městě. O výsledku bude členstvo SVJ informováno. Pokud by se 

ukázalo, že přechod k jiné správní firmě by byl výhodnější, členstvo musí hlasováním 

rozhodnout o případné změně. Dále předsedající upozornil přítomné, že mandát 

stávajícího výboru SVJ končí v roce 2017 a tedy na příštím shromáždění 

nejdůležitějším bodem bude volba nového výboru a vyzval přítomné, aby se rozhlédli 

ve svém okolí, kdo by byl vhodným kandidátem do nového výboru. 

7. Protože v Různém nebyly další připomínky či dotazy, předsedající schůzi ukončil. 

 

Zapsal V.Volf                                 18.11.2016                  Předsedající  Dr. J.Michálek, CSc 

Ověřil J.Machurka                                                



 


