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Protokol o hlasování mimo zasedání shromáždění 

Společenství vlastníků jednotek Tererova1355-1356, zapsané v rejstříku společenství 

vlastníků jednotek Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 14177, IČO 29131316,  

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

navrženém Výborem společenství vlastníků jednotek Tererova 1355-1356 

které bylo vyhlášeno 10.11.2020 s možností hlasovat do 30.11.2020  

 

Bod 1: Souhlas s předloženými účetními zprávami o hospodaření společenství za roky 2018  

a 2019 a jejich zaúčtováním. 

Z přítomných:  Pro: 75,1 %   Proti: 10,8 %  Zdržel se: 14,1 % 

Ze všech: Pro: 62,5% Proti: 9,0% Zdržel se: 11,8% Schváleno: ANO 

Bod 2: Souhlas s plánem revitalizace a nového zateplení bytového domu v rozsahu: Sanace  

a kontrola statiky demontáž poškozeného a aplikace nového zateplení ETICS tř.A 

zateplení s novou hydroizolací střešního pláště - rekonstrukce podlah lodžií jejich 

zateplení a výměna zábradlí výměna okenních a balkonových výplní včetně výplní  

na schodištích rekonstrukce vzduchotechniky rekonstrukce rozvodů vody  

a odpadního řádu rekonstrukce elektrorozvodů spol. částí domu rekonstrukce 

hromosvodné soustavy instalace záchytného střešního systému proti pádu osob 

výměna osobních výtahů. Hrubý odhad investičních nákladů na realizaci je 65 mil. Kč. 

Z přítomných:  Pro:  43,8 %  Proti: 52,4 %  Zdržel se: 3,8 % 

Ze všech: Pro:  38,3% Proti: 45,8% Zdržel se: 3,3% Schváleno: NE 

Bod 3: Souhlas s provedením výběrového řízení na generálního všech projektanta stavební 

dokumentace. Pověření a zmocnění výboru společenství k uzavření smlouvy o dílo  

s vybraným zhotovitelem. Osloveni budou minimálně tři uchazeči. 

Z přítomných:  Pro:  49,0 %  Proti: 43,1 %  Zdržel se: 7,9 % 

Ze všech: Pro:  41,8% Proti: 36,8% Zdržel se: 6,7% Schváleno: NE 

Bod 4: Souhlas s provedením výběrového řízení na generálního všech technického dozora 

stavebníka. Pověření a zmocnění výbor společenství k uzavření smlouvy o dílo  

s vybraným zhotovitelem. Osloveni budou minimálně tři uchazeči. 

Z přítomných:  Pro:  47,3 %  Proti: 44,9 %  Zdržel se: 7,8 % 

Ze všech: Pro:  41,1% Proti: 39,0% Zdržel se: 6,8% Schváleno: NE 
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Bod 5: Souhlas se zvýšením příspěvku do fondu dlouhodobých záloh všech ( FO) na částku 

30,--Kč za I m2 plochy měsíčně s platností od 1.ledna 2021. Nebude-li zvýšen tento 

příspěvek, nebude možná ani revitalizace v uvedeném rozsahu. 

Z přítomných:  Pro:  52,0 %  Proti: 44,8 %  Zdržel se: 3,3 % 

Ze všech: Pro:  45,1% Proti: 38,9% Zdržel se: 2,9% Schváleno: NE 

Bod 6: Souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu SFŽP NZÚ II. pro bytové domy  

v platném znění výzvy v případě, že společenství splní podmínky programu. 

Souhlasím, že žadatelem a příjemcem dotace bude Společenství vlastníků jednotek 

Tererova č.p. 1355 - 1356, se sídlem Tererova 1356 / 6, Praha 4 – Chodov,  

IČ 29131316. 

Z přítomných:  Pro:  55,8 %  Proti: 33,6 %  Zdržel se: 10,6 % 

Ze všech: Pro:  47,4% Proti: 28,6% Zdržel se: 9,0% Schváleno: NE 

 

Sčítání hlasovacích lístků provedla firma Jihoměstská majetková a.s. a bylo provedeno  

dne 1.12.2020.  

Při sčítání hlasů byli přítomni členové výboru SVJ: Ing. Lenka Cenková, Kateřina Sentenská  

a Jihoměstská majetková a.s. prostřednictvím zástupce Mgr. Jakuba Lapáčka, dále byli 

přítomni členové kontrolní komise: Ing. Miroslav Kazda a Vlasta Kallupová. 

 

Zápis provedla: 

Ing. Lenka Cenková ……………………………. 

Ověřili: 

Kateřina Sentenská ……………………………. 

Mgr. Jakub Lapáček ……………………………. 

 

Ing. Miroslav Kazda ……………………………. 

Vlasta Kallupová ……………………………. 

 


