
 Zápis průběhu shromáždění vlastníků SVJ Tererova 1355-1356 

konaného dne 16.11.2017 

1. Shromáždění zahájil místopředseda RNDr Michálek, CSc uvítáním členů SVJ a hostů 

a ujal se jeho řízení.  Na základě registrace účastníků bylo konstatováno, že 

shromáždění je usnášeníschopné (55,01% hlasů). Předseda shromáždění navrhl 

p.Volfa jako zapisovatele a p.Machurku jako ověřovatele. Návrhy byly přijaty 

100,00% hlasů (aklamací). Návrh Kontrolní komise na změnu pořadí  programu 

získal podporu pouze 23,76%. Předsedající přednesl krátkou zprávu o činnosti 

výboru za uplynulé období. 

2. Poté členka výboru pí.Tichotová přednesla finanční uzávěrku za rok 2016. Dále 

podala zprávu o stavu hospodaření k 30.září 2017. Zprávy byly přijaty 98,21% 

přítomných hlasů. Rozpočet na rok 2018 byl přijat 96,79% hlasů. 

3. Předseda shromáždění přednesl plán akcí na rok 2018, který byl přijat 92,31% 

přítomných hlasů. Investiční plán na rok 2018: výměna protipožárních skel na 

chodbách (odhad 200tis.), zateplení a vyspádování střešní atiky, dilatace (odhad 

750tis.), nutné dílčí opravy západní fasády (odhad 250tis.), vyčištění a oprava severní 

fasády (odhad 260tis.), výměna litinového odpadního potrubí v technologickém 

podlaží a pod domem (odhad 180tis.), sanace dešťového kanalizačního systému pod 

domem (odhad 220tis.). Bod týkající se prořezání otvorů v 1356/6 byl pouze 

informativní o zamýšleném zlepšení průchodnosti pro obyvatele domu. Stávající 

komunikační otvory na patrech  neodpovídají požadavkům na únikovou cestu, ale 

ani např. pro stěhování. 

4. Předseda p.Kazda přednesl zprávu Kontrolní komise, p.Volf reagoval vyjádřením 

výboru ke kompetentnosti předmětné zprávy. 

5. Volba nového výboru.  

Pí.Tichotové a p.Volfovi skončil pětiletý mandát, p.Michálek předčasně (o šest měsíců) 

ukončil k 16.11.2017 svůj mandát z osobních důvodů. Výsledek hlasování je následující: 

Bulíř Jan (39,33%); Chroust František (18,77%); Machurka Josef (88,90%); Peřinová Květa 

(17,82%); Tichotová Miluše (77,35%); Volf Vladimír (66,61%).  Zvoleni byli Machurka, 

Tichotová, Volf, Lehnerová pokračuje ve svém mandátu.. 

5. Rubrika „různé“ nevzbudila ve vlastnících zájem, proto se nekonala. 

zapsal V.Volf                                   předsedající RNDr J.Michálek CSc 

ověřil J.Machurka       6.12.2017                                           

 


