
Výbor Společenství vlastníků jednotek Tererova č.p.1355–1356, IČ 
29131316, se sídlem Tererova 1356/6, Chodov, 149 00 Praha 4, svolává dle 
ust. § 1207 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb. zasedání Shromáždění, které se bude 
konat ve čtvrtek 16. 11. 2017 v 18:30 hodin v Komunitním centru Matky 
Terezy, na adrese U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 4 – Háje. 
 

PROGRAM: 
1. Úvod, kontrola schopnosti usnášení, vysvětlení způsobu hlasování. 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele, zpráva o činnosti Výboru. 
3. Schválení zprávy o hospodaření a účetní uzávěrky 2017. 
4. Malé ohlédnutí za dosavadní pětiletou činností SVJ. 
5. Bilance plánovaných a realizovaných investičních akcí v současném roce: 

a) Dobudování chybějících komor na chodbách domu a uzavření nájemních 
smluv s vlastníky. 

b) Dokončena výměna domovních vodoměrů, vybrána jejich kvalitní 
ultrazvuková varianta fy. Kamstrup, dosud masově užívané typy běžně 
proměřují (do plusu!) až 20%. Zahájeno jednání s fy.Veolia o jejich vybavení 
snímači na dálkový odečet okamžitě naměřených hodnot z důvodu kontroly 
spotřeby, protože tři ze čtyř měřičů nejsou kdykoliv fyzicky přístupné. 

c) Oprava strojovny výtahů ve vchodu 1356/6, do které zatékalo. Strojovna nad 
1355/4 je zatím v relativně dobrém stavu. 

d) Nepodařilo se realizovat opravu fasády do výšky 3m. Důvodem je zjištění, 
že přízemní okna provozoven v majetku Prahy 11 jsou dřevěná a je nutné je 
před opravou fasády vyměnit za plastová, což se majiteli (P11)  nepodařilo 
realizovat tak, aby zůstal k dispozici bezpečný čas do nevhodného ročního 
období, kdy není možné pracovat bez ohrožení fasádních hmot mrazem. 

e) Nedošlo k provedení opravy střešní atiky v domě 1356/6,6a na východní 
straně. Objednávka byla vybranému dodavateli odeslána 19.4.2017. Přes 
několik upomínek nezahájil práce do měsíce října, od kdy začíná 
moratorium vstupu na střechu z důvodu ochrany krycí fólie před 
mechanickým poškozením vlivem nízkých teplot vzduchu. 

f) Na výměnu poškozených skel do chodeb v patrech domu jsme dokázali 
dohledat jediného výrobce (PO servis trvá na jejich certifikaci, takže nelze 
použít levnější a dostupnější variantu). Výrobce bohužel na jednání s námi 
příliš nereaguje. 

g) Výměna protipožárních dveří v technologickém podlaží dle požadavku 
revizí PO servisu. 

h) Rekonstrukce místnosti pro úklid a přilehlého WC v technologickém 
podlaží. Natření podlah téhož podlaží z důvodu nadměrné prašnosti. 

i) Byl vyřešen úklid domu tak, aby se minimalizovaly stížnosti na jeho kvalitu. 
j) Mimo plán: byly vyměněny ve vchodech 1355/4 a 1356/6 poškozené 

plechové skříně na hydranty u schodišť. 
k) Mimo plán: provedeno pročištění a zmapování poškozené kanalizace ve 

vchodu 1355/4. Situaci bude nutné řešit, má charakter havárie. 
l) Mimo plán: proběhlo jednání se zástupci JMM o omezení obtěžujících pachů 

z pekárny. Kromě zmíněné výměny oken s průduchy umožňujícími větší 
odtah do komína bude zvýšen výkon technického zařízení provozovny. 



Náklady jdou za majitelem prostoru, případný nucený odtah za 
provozovatelem technologie. 

m) Mimo plán: zajištění a instalace stříšky nad vstupem do zdravotního 
střediska a zadním vchodem do 1356/6. Zároveň byla  v okolí nové stříšky 
očištěna fasáda. 

n) Mimo plán: vyměněno vadné čerpadlo oběhu TUV, zvýšena teplota média. 
6. Schválení plánu oprav a investic na rok 2018. 
7. Schválení finančního rozpočtu na rok 2018. 
8. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017. 

 
Informace:  

a. Sledování katastru, nabídky soukromá a přímo od Katastrálního úřadu. 
b. Nevyřešené pozemky pod domem: 7 pozemků cca výměra 887m2 + pozemek 

pod kontejnery 73m2. 
 

9. Volba nového vedení SVJ, jména zájemců budou z důvodu rovnosti podmínek 
oficiálně zveřejněna až na samotném Shromáždění, protože ještě na místě je možno 
se přihlásit. Návrhy předbíhající tento termín jsou soukromou iniciativou. 

10. Různé – diskuze. 
 
 
INFO: Registrace vlastníků jednotek bude zahájena 30 minut před konáním 
shromáždění a provedena na základě předložení občanského průkazu nebo cestovního 
pasu a podpisem na prezenční listině. Vlastník jednotky může být zastoupen na 
základě písemné plné moci. Pokud má jednotka více spoluvlastníků, je nutné 
zplnomocnit společného zástupce.  
Vstup do komunitního centra Matky Terezy je z boku objektu. 
 
 
Vladimír Volf, předseda výboru;   místopředseda výboru RNDr. Jiří Michálek, CSc. 
 
20. 10. 2017 
 
 
 
 
 

 
Plán investic na rok 2018: 
 

1. Oprava východní atiky na střeše vchodů 1356/6 a 1356/6a, bude 
provedeno nové výběrové řízení. 

2. Oprava fasády obvodu domu do výše tří metrů po výměně oken 
pekárny, vzhledem k okolnostem (viz shora) bude dodavatel vybrán až 
bude akce připravena 

3. Výměna speciálních skel do chodeb domu, jejichž cena je cca 
6.000Kč/kus, nutno jednat s dodavatelem, případně PO servisem 

4. Očištění severní fasády objektu, dosavadní nabídka je cca 220.000Kč. 


