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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

Společenství Tererova 1355 -1356 

se sídlem Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO 291131316 

konané dne 1.11.2018 v Komunitním centru Matky Terezy od 18:30 hodin 

________________________________________________________________________ 

 

Program jednání SVJ: (který byl uveden na pozvánce): 

 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti. 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3. Schválení účetní uzávěrky za rok 2017. 

4. Úprava Stanov SVJ a hlasování v předloženém znění 

5. Rekonstrukce členů výboru SVJ 

6. Volba členů do orgánu Společenství podle nově upravených Stanov SVJ 

7. Návrh plánu oprav a údržby na rok 2019 

8. Hlasování o dodatečné montáži venkovních rolet či žaluzií na okna (náklad vlastníka) 

9. Zpráva o činnosti za rok 2018 

10. Zpráva kontrolní komise za rok 2018 

11. Různé, diskuse. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 
 
Při příchodu se všichni přítomní členové SVJ zaregistrovali a dostali elektronický čip ke 
hlasování. 
 
 
bod č. 1: Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti. 
 
Zasedání shromáždění SVJ zahájil předseda výboru SVJ Josef Machurka v 18,30 hod. 
Přivítal přítomné vlastníky a konstatoval, že dle kontroly přítomnosti je přítomno 57,06 % 
hlasů všech vlastníků jednotek. Jsou tedy přítomni vlastníci jednotek, kteří mají 
nadpoloviční většinu hlasů a shromáždění je usnášeníschopné. 
 
Za skrutátora (elektronické hlasování) pan Ing. Petr Jung podrobně vysvětlil hlasovací 
zařízení pro přítomné vlastníky. 
 
bod č. 2:  

a) Volba zapisovatele  
 
Jako zapisovatel byl navržen pan Jiří Kozman. 
 
Usnesení k bodu 2a: Shromáždění volí jako zapisovatele pana Jiří Kozman. 
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Hlasování o přijetí usnesení k bodu 2a: přítomno: 59,58 % všech hlasů, pro: 100 % 
přítomných hlasů, proti: 0,00 % přítomných hlasů, zdrželo se: 0,00 % přítomných hlasů 

 
Zapisovatelem byl zvolen pan Jiří Kozman 100 % hlasů přítomných vlastníků. 
 
bod č. 2:  

b) Volba ověřovatele zápisu 
 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen pan Mgr. Jakub Lapáček. 
 
Usnesení k bodu 2b: Shromáždění volí jako ověřovatele zápisu pana Mgr. Jakuba 
Lapáčka. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 2b: přítomno: 59,58 % všech hlasů, pro: 100 % 
přítomných hlasů, proti: 0 % přítomných hlasů, zdrželo se: 0,00 % přítomných hlasů 
 

Ověřovatelem byl zvolen pan Mgr. Jakub Lapáček 100 % hlasů přítomných vlastníků. 
 
bod č. 3: Schválení účetní závěrky za rok 2017. 
 
Přehled a informace k účetní závěrce za rok 2017 přednesl pan Josef Machurka. 
 
Následně ze strany kontrolní komise zazněla informace, že nebudou odsouhlasovat, 
protože nekontrolovali. 
 
Pan Machurka konstatuje, že Kontrolní komise mohla provést kontrolu účetní uzávěrky u 
správní firmy (JMM) v průběhu celého roku 2018. 
 
Usnesení k bodu 3: Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2017. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 3: přítomno: 60,77 % všech hlasů, pro: 91,62 % 
přítomných hlasů, proti: 6,72 % přítomných hlasů, zdrželo se: 1,66 % přítomných hlasů 

 
Účetní závěrka za rok 2017 byla schválena 91,62 % hlasů přítomných vlastníků. 
 
bod č. 4: Úprava Stanov SVJ a hlasování v předloženém znění. 
 
Usnesení k bodu 4a: Shromáždění schvaluje Stanovy SVJ v předloženém znění. 
 
Za účasti notáře ….. Mgr. Jakub Lapáček prezentoval navrhované změny Stanov SVJ 
v předloženém znění, které obsahuje: 

 Změna počtu členů výboru SVJ a to ze čtyř členů na tři členy výboru SVJ 

 Zrušení Kontrolní komise (tří členné) a nahrazení jedním revizorem 

 Ostatní povinnosti  
 
Na základě předloženého návrhu Stanov SVJ na shromáždění vlastníků vyslovila 
nesouhlas tří členná kontrolní komise a v rámci diskuse k tomuto bodu projevili i někteří 
vlastníci nesouhlas. Po konzultaci s notářem a pro právní jistotu, a hlavně vůli vlastníků 
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vyzval předseda shromáždění k tzv. „indikativnímu hlasování“, kde bylo zjištěno, že 
většina vlastníku nechce Stanovy SVJ na tomto shromáždění měnit. Současně bylo 
Kontrolní komisí komunikováno, že výbor SVJ nezajistil předložení návrhu na úpravu 
Stanov SVJ všem vlastníkům v předstihu. Výbor SVJ informoval, že tento rozsah není 
potřeba komunikovat s předstihem, pokud dojde k řádnému projednání na shromáždění, a 
to potvrdil i pan Notář, který následně na základě informace pana předsedy Josefa 
Machurky, opustil shromáždění vzhledem k tomu, že bod nebude hlasován. 
 
V tomto bodě byl na shromáždění požádán výbor SVJ o setkání s kontrolní komisí a to 
dne 14.11.2018 v 16:00 v sídle společnosti JMM a.s. 
 
Usnesení k bodu 4: Shromáždění nehlasovalo o úpravě Stanov SVJ v předloženém znění. 
 
bod č. 5: Rekonstrukce členů výboru SVJ. 
 
Pan předseda shromáždění informoval shromáždění o rezignaci všech členů výboru, a to 
pana Josefa Machurky, pana Vladimíra Volfa a paní Tichotové – jednalo se o informační 
bod a shromáždění je na vědomí. 
 
bod č. 6: Volba členů do orgánů Společenství podle nově upravených Stanov SVJ. 
 
Vzhledem k rezignaci výboru SVJ je nutné zvolit nový výbor SVJ. Kontrolní komisí byla 
navržena paní Kalupová, která je již členem Kontrolní komise. Souběh dvou funkci je dle 
stanov v rozporu. Dále byla Mgr. Jakubem Lapáčkem v souladu s usnesením Městské 
části Praha 11 navržena Jihoměstská majetková a.s. Jiří Kozman navrhnul do výboru SVJ 
současného předsedu pana Josefa Machurku, pan Machurka navrhnul paní Žanetu 
Martínkovou, která se shromáždění představila. Do výboru SVJ se samostatně přihlásila 
paní Ing. Cenková, která se shromáždění představila. 
 
Usnesení k bodu 6a: Shromáždění volí členem výboru SVJ paní Kalupovou. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6a: přítomno: 59,03 % všech hlasů, pro: 15,07 % 
všech hlasů, proti: 36,83 % všech hlasů, zdrželo se: 48,10 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6a: Shromáždění nezvolilo členem výboru SVJ paní Kalupovou. 
 

 

Usnesení k bodu 6b: Shromáždění volí členem výboru SVJ paní Ing. Lenku Cenkovou. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6b: přítomno: 59,03 % všech hlasů, pro: 33,29 % 
všech hlasů, proti: 21,02 % všech hlasů, zdrželo se: 45,69 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6b: Shromáždění nezvolilo členem výboru SVJ paní Ing. Lenku 
Cenkovou 
 

 

Usnesení k bodu 6c: Shromáždění volí členem výboru SVJ Jihoměstskou majetkovou a.s. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6c: přítomno: 59,03 % všech hlasů, pro: 93,09 % 
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všech hlasů, proti: 6,11 % všech hlasů, zdrželo se: 0,80 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6c: Shromáždění zvolilo členem výboru SVJ Jihoměstskou majetkovou 
a.s. 
 

 

Usnesení k bodu 6d: Shromáždění volí členem výboru SVJ pana Josefa Machurku. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6d: přítomno: 59,03 % všech hlasů, pro: 95,03 % 
všech hlasů, proti: 3,70 % všech hlasů, zdrželo se: 1,27 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6c: Shromáždění zvolilo členem výboru SVJ pana Josefa Machurku 
 

 

Usnesení k bodu 6d: Shromáždění volí členem výboru SVJ Žanetu Martínkovou. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6d: přítomno: 59,03 % všech hlasů, pro: 95,15 % 
všech hlasů, proti: 2,01 % všech hlasů, zdrželo se: 2,83 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6d: Shromáždění zvolilo členem výboru SVJ Žanetu Martínkovou 
 

 

V návaznosti na diskusi zástupce Městské části Praha 11 navrhl opakovat volbu u paní Ing. 
Lenky Cenkové. 
 
Usnesení k bodu 6e: Shromáždění volí členem výboru SVJ paní Ing. Lenka Cenková. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 6e: přítomno: 57,37 % všech hlasů, pro: 78,37 % 
všech hlasů, proti: 21,63 % všech hlasů, zdrželo se: 0,00 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 6e: Shromáždění zvolilo členem výboru SVJ paní Ing. Lenku Cenkovou 
 
 
bod č. 7: Návrh plánu oprav a údržby na rok 2019. 
 
Předseda výboru SVJ pan Machurka představil a okomentoval shromáždění Plán oprav na 
rok 2019.  
 
Usnesení k bodu 7: Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2019. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 7: přítomno: 57,85 % všech hlasů, pro: 96,64 % 
všech hlasů, proti: 2,12 % všech hlasů, zdrželo se: 1,24 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 7: Shromáždění schvaluje Plán oprav na rok 2019. 
 
 
bod č. 8: Hlasování o dodatečné montáži venkovních rolet či žaluzií na okna (náklad 
vlastníka). 
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Pan Machurka informoval shromáždění o možnosti montáže předokenních rolet na náklad 
vlastníka dle pravidel SVJ. Pravidla montáže mají umožnit vlastníkům dodatečnou montáž, 
kteří budou respektovat pravidla SVJ – jednotný vzhled, montážní postup, tak aby nedošlo 
k poškození pláště budovy. Výbor SVJ vytvoří pravidla pro dodatečnou montáž rolet, 
kterým se budou řídit jednotlivý vlastníci v případě montáže. 
 
Usnesení k bodu 8: Shromáždění schvaluje dodatečnou montáž předokenních rolet či 
žaluzií na okna a na vlastní náklad vlastníka dle „pravidel montáže“. 
 
Hlasování o přijetí usnesení k bodu 8: přítomno: 57,85 % všech hlasů, pro: 96,64 % 
všech hlasů, proti: 2,12 % všech hlasů, zdrželo se: 1,24 % všech hlasů 

 
Usnesení k bodu 8: Shromáždění schvaluje dodatečnou montáž předokenních rolet či 
žaluzií na okna a na vlastní náklad vlastníka dle „pravidel montáže. 
 
 
bod č. 9: Zpráva o činnosti za rok 2018. 
 
Pan Machurka informoval a prezentoval zprávu o činnosti výboru za rok 2018. 
 
Tento bod má informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 
 
 
bod č. 10: Zpráva Kontrolní komise za rok 2018. 
 
Paní Kalupová prezentovala činnost a zprávu Kontrolní komise, která obsahovala, že jim 
nebylo umožněno provádět kontroly a že neznali termíny výborů SVJ. Pan Machurka 
informoval shromáždění o tom, že termíny, o které Kontrolní komise požádala byl 
16.5.2018 a 17.11.2018. 
 
Tento bod má informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 
 
 
bod č. 11: Různé, diskuse. 
 
Pan Machurka všem poděkoval za účast a ukončil shromáždění. 
 
 
 
Příloha č. 1: Rozpočet SVJ Tererova 1355-1356 na rok 2019 
Příloha č. 2: Plán oprav na rok 2019 
Příloha č. 3: Zpráva o činnosti výboru SVJ Tererova 1355 - 1356 
Příloha č. 4: Zpráva Kontrolní komise, nepředáno. 
 
 
Datum: 8.11.2018 
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Zapsal: _______________________           Zápis ověřil: ______________________ 

    Jiří Kozman                            Jakub Lapáček  

 

 

 

Předseda zasedání: _______________________ 

      Josef Machurka 


