
 
 

Zápis ze zasedání shromáždění 

Společenství vlastníků jednotek Tererova 1355–1356, zapsané v rejstříku společenství 
vlastníků jednotek vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14177, IČO 

29131316, se sídlem Tererova 1356/6, Chodov, 149 00 Praha 11, 

svolaného Výborem Společenství vlastníků jednotek Tererova 1355 – 1356 

jež se konalo ve čtvrtek 10. 10. 2019 v 18.30 hod  
v jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11 

 
 

1) Úvod a kontrola usnášeníschopnosti, vysvětlení způsobu hlasování 

Mgr. Lapáček se představil plénu, konstatoval, že výbor SVJ jej pověřil předsedáním a řízením 
shromáždění, přivítal přítomné, osvětlil způsob hlasování a představil skrutátora – vedoucího 
úseků správy bytů JMM a.s. pana Ivo Kroce. Dále omluvil nepřítomnost předsedy výboru 
pana Machurky z osobních důvodů. 

Je přítomno 64,2% vlastníků a shromáždění je usnášeníschopné. 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatelem shromáždění byl navržen Ivo Kroc, ověřovatelem Ing. Miroslav Kazda. 

Hlasování: přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 100% přítomných, proti: 0% přítomných,  
zdrželo se: 0% přítomných. Návrh byl přijat. 

3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 

V rámci diskuze bylo konstatováno, že pro účely bližšího seznámení s účetní závěrkou  
a finanční situací SVJ bude návrh účetní závěrky prezentován na vývěskách v domě  
a na webu SVJ. Pro širší obeznámenost bylo u tohoto bodu upuštěno z hlasování a zařazen 
na pořad příštího shromáždění SVJ. 

4) Návrh plánu oprav a údržby na roky 2020-21 

V rámci detailní rozpravy k projednávanému bodu byly představeny jednotlivé plánované 
investiční akce, projednávány potřeby SVJ, důvodnost jednotlivých oprav. Následně bylo 
navrženo hlasování o jednotlivých investičních akcích zvlášť.  

Návrh procedurálního usnesení ve smyslu hlasovat o původním návrhu plánu oprav a 
údržby na roky 2020-2021 výboru SVJ en bloc. Hlasování: přítomno všech hlasů: 64,2%, 
pro: 83,3% přítomných, proti: 16,7% přítomných, zdrželo se: 0% přítomných. Návrh byl 
přijat.. 

Hlasování o plánu oprav jako o celku. 

Hlasování: přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 86,9% přítomných, proti: 6% přítomných, 
zdrželo se: 7,1% přítomných. Plán oprav byl schválen. 

 



 
 

5) Zpráva o činnosti za rok 2019 

Zpráva o činnosti byla rozsáhle prezentována a vzata shromážděním na vědomí v podobě, 
jež je volnou přílohou tohoto zápisu. 

6) Volba členů do orgánů Společenství 

Bylo konstatováno, že ke dni konání shromáždění zaniká z důvodu rezignace funkce 
dosavadního předsedy SVJ Josefa Machurky, jemuž bylo poděkováno za dosavadní práci pro 
SVJ. Dále bylo uvedeno, že ke dni konání shromáždění je z důvodu uplynutí funkčního 
období Ing. Miroslava Kazdy třeba provést dovolbu do kontrolní komise. Výbor vyzval 
zájemce o výkon funkce ve výboru SVJ jakož i v kontrolní komisi.  

Z pléna vzešla kandidátka na členství ve výboru paní Kateřina Sentenská, dosavadní členka 
kontrolní komise, současně předložila čestné prohlášení, že bude-li zvolena do výboru SVJ, 
zanikne její funkce v kontrolní komisi. Jelikož zde nebylo protikandidátů, bylo navrženo 
procedurální hlasování o volbě formou aklamace. 

Procedurální hlasování o způsobu volby aklamací: přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 100% 
přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 0% přítomných. 

Hlasování o volbě Kateřiny Sentenské za členku výboru SVJ: přítomno všech hlasů: 64,2%, 
pro: 99,3% přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 0,7% přítomných. Paní Kateřina 
Sentenská byla zvolena členkou výboru SVJ. 

Následně bylo přistoupeno k volbě do kontrolní komise, v důsledku zvolení Kateřiny 
Sentenské do výboru SVJ byli dovolováni dva kandidáti. Z důvodu plynulé spolupráce  
a významného posunu vztahů vzešel ze strany výboru SVJ návrh na znovuzvolení  
Ing. Miroslava Kazdy do kontrolní komise. Dále z pléna vzešel druhý kandidát pan Petr 
Čermák. Jelikož nebylo dalších kandidátů, byl schválen procedurální návrh o volbě obou 
kandidátů současně aklamací. A následně bylo hlasováno o navržených kandidátech. 

Procedurální hlasování o způsobu volby aklamací: přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 100% 
přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 0% přítomných. 

Hlasování o volbě Ing. Miroslava Kazdy a Petra Čermáka za členy kontrolní komise: 
přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 100% přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 0% 
přítomných. Pan Ing. Miroslav Kazda a pan Petr Čermák byli zvoleni členy kontrolní 
komise. 

7) Zpráva Kontrolní komise za rok 2019 

Zpráva kontrolní komise byla prezentována a vzata shromážděním na vědomí v podobě,  
jež je volnou přílohou tohoto zápisu. 

8) Schválení záměru uložit část peněz na spořící účet 

Shromáždění byl představen návrh na diverzifikaci peněžních prostředků za účelem lepšího 
zhodnocení. 

Hlasování: přítomno všech hlasů: 64,2%, pro: 99,2% přítomných, proti: 0% přítomných,  
zdrželo se: 0,8% přítomných. Návrh byl přijat. 

 



 
 

9) Návrh na využití volných nebytových prostor (společný prostor - klubovna/pronájem 
obyvatelům) 

Shromáždění byl představen záměr využití vyklizených nebytových prostor. Vlastníci byli 
vyzváni k předložen návrhů k využití těchto prostor preferovaně způsobem vhodným pro 
rozvoj komunitního života v rámci SVJ. 

10) Nebytové prostory (formální schválení realizace komor, schválení výše nájemného, 
pravidla přidělování) 

Z důvodu pokročilého času a nejednoty pohledu na tuto otázku bylo od projednávání tohoto 
bodu upuštěno. 

 
Závěr shromáždění ve 21:00 
 
 
Předseda shromáždění: Zapsal: Ověřil: 
Mgr. Jakub Lapáček Ivo Kroc Ing. Miroslav Kazda 



 
 

Zpráva o činnosti výboru SVJ za rok 2018-19 

• Ustavení nového výboru, rámcová dělba pravomocí, personální otázky 

• havárie hlavního přívodu vody situovaného pod prostory býv. Hi-compu, prostory toho času 

naštěstí neobývané, za účelem opravy byl proveden výkop cca 1,5m pod úroveň podlah, voda 

unikala pod základy domu, celkové náklady na opravu cca 71 tis, pojišťovna poskytla plnění 

cca 66tis, 

• z důvodu opakovaně se ucpávajících ležatých rozvodů kanalizace - zarostlé a popraskané 

vedení, pod stomatologickou ordinací byly tyto rozvody vyměněny, současně byly vyměněny  

i rozvody vody v tomto prostoru, 

• po-havarijní výměna ventilů na ležatých rozvodech teplé vody – 200tis. 

• příprava STA na příjem signálu DVB-T2, bylo provedeno doplnění hlavní stanice  

o 4 multiplexy a výměna domovního zesilovače, cena cca 56tis, 

• byly sestaveny pravidla umístění předmětů na fasádu např. předokenní rolety, klimatizace  

a podobně, 

• částečná renovace poštovních schránek, čištění a výměna jmenovek, cena cca 7tis, 

• zvýšení bezpečnosti a komfortu užívaní v kolárnách prostřednictvím zakoupení 

bezpečnostních stojanů v počtu 15ks a celkové ceně cca 15tis, 

• po vyklizení prostoru k tomu určenému byla obnovena služba obyvatelům krátkodobé 

uskladnění předmětů při stěhování a rekonstrukcích, 

• výměna popraskaných skel v protipožárních dveřích, na tento nedostatek řadu let 

upozorňovaly periodické revize, celková cena 170tis, věc byla nahlášena na policii i na 

pojišťovnu jakožto řádění vandala, prozatím nedořešeno - policie má dlouhou lhůtu 

k vyšetření neboť se jedná o trestný čin 

• zajištění čísel účtů od vlastníků bytů a proplacení zisku z pronájmu komor 

• zřízení datové schránky pro komunikaci s orgány státní správy 

• zřízen registr smluvních vztahů 

• za účelem opravy a vyčištění fasády byly objednány zkoušky soudržnosti fasády odbornou 

firmou Saint-Gobain, která ovšem sama neprovádí potřebné opravy, provedení zkoušky bylo 

zdarma, výsledkem zkoušky bylo doporučení k celkové revitalizaci, buď formou odstranění 

současného zateplení a umístění nového nebo statické dokotvení, celoplošné přestěrkování a 

natažení svrchní omítky, k zajištění cenové náročnosti obou variant je zapotřebí vypracovat 

projekt odbornou firmou, viz. plán oprav 

• výměna RTN a vodoměrů z důvodu jejich životnosti, nové jsou již dálkově odečitatelné, 

• výměna osvětlovacích těles na zdravotním středisku, více než polovina již nefungovala, nově 

byl umístěn přibližně poloviční počet světel s novou LED technologií, nižší spotřeba a delší 

životnost,  

• soutěž na výměnu nouzového osvětlení z důvodu konce životnosti, současně provedeno 

zapravením jejich okolí a děr po dřívějších světlech, 

• po cca 4 letech byla provedena deratizace v prostorách mezi 1PP a 1NP a obnovení 

preventivních nástrah proti hlodavcům ve společných prostorách (dle odborné firmy by mělo 

být prováděno minimálně 1x ročně aby byla zaručena účinnost)  

• bylo komunikováno s hygienickou stanicí ve věci povolení zrušení vzduchotechnického 

zařízení v prostorách vedle spížních skříní, mnozí obyvatelé si jej již zrušili na základě povolení 

p. Machurky, bohužel hygiena se po několika měsících vyjádřila, že nemají pravomoc o tomto 



 
 

rozhodnout, dále bylo v této věci jednáno se stavebním úřadem, ten se vyjádřil, že dle 

projektové dokumentace se pravděpodobně jedná o odvětrávání spížních skříní, a jako 

takové jej bohužel dle nařízení HMP č.10/2016 není možné jednoduše povolit zbourat, pokud 

by o to byl stále zájem bylo by nutné další šetření a posudky z oboru TZB zejména 

vzduchotechniky, požárně-bezpečností a v neposlední řadě také statický posudek z důvodu 

případného doplňování stropních otvorů 

• bylo zahájeno jednání s ÚMČ o pekařské výrobě v našem domě, bylo několikrát 

upozorňováno na více-násobné porušování podmínek nájemní smlouvy, avšak zatím bez 

úspěchu, SVJ v této věci bohužel nemá mnoho dalších možností, jak věc řešit ... 

• vyklizení nebytových prostor SVJ v technickém podlaží. 






