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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 14.9.2021 v 18.00 hod  
v jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11 

 

 
1) Úvod a kontrola usnášeníschopnosti, vysvětlení způsobu hlasování 

Úvodem shromáždění předsedkyně výboru SVJ Ing. Lenka Cenková přivítala přítomné  
a osvětlila způsob hlasování. V rámci úvodního příspěvku vystoupil František Chroust, jenž 
opakovaně požadoval  bod 10.a) odvolání výboru předřadit před ostatní body.  

Kontrolou přítomnosti bylo zjištěno, že je přítomno 68,9% vlastníků a shromáždění  
je usnášeníschopné. 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele 

Zapisovatelem shromáždění byl navržen Mgr. Jakub Lapáček, ověřovatelem Ing. Miroslav 
Kazda. 

Hlasování – zapisovatel Mgr. Lapáček: přítomno 68,9% vlastníků, pro: 100% přítomných, 
proti: 0% přítomných, zdrželo se: 0% přítomných. Návrh byl přijat. 

 

Hlasování – ověřovatel Ing. Kazda: přítomno 68,9% vlastníků, pro: 86,9% přítomných,  
proti: 13,1% přítomných, zdrželo se: 0% přítomných. Návrh byl přijat. 

3) Schválení účetní uzávěrky za rok 2020 

Účetní závěrka spolu s přehledem čerpání fondu oprav byly prezentovány Kateřinou 
Sentenskou, s obsahem a zpracováním účetní závěrky vyjádřila kontrolní komise souhlas. 

Hlasování: pro: 89,4% přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 10,6% přítomných. 
Návrh byl přijat. 

4) Zpráva o činnosti výboru SVJ za roky 2019-2021 

Podrobnou zprávu, jež je jako příloha č. 1 nedílnou částí tohoto zápisu, prezentovala  
Ing. Lenka Cenková. V rámci rozsáhlé rozpravy vystoupil k předkládanému materiálu Petr 
Vondra, jenž požadoval vysvětlení k postupu výboru SVJ ve věci kompenzace pro SVJ  
za zřízení optických rozvodů na náklad firmy CETIN, pan Jaroslav Kyselý, vyjádřil nesouhlas 
se způsobem hlasování o projektu revitalizace bytového domu, které proběhlo v listopadu 
2020, a se způsobem jejího zamýšleného financování prostřednictvím úvěru. Ing. Cenková 
uvedla celou záležitost do souvislostí, zároveň poukázala na zájem výboru odprezentovat  
i v poměrech COVID režimu problematiku co nejširšímu okruhu vlastníků, přičemž zájem 
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projevili pouze 4 vlastníci. Dotaz Milana Rolce týkající se opravy resp. očištění severní fasády 
bytového domu zodpověděla Ing. Cenková tak, že na základě posudku na stav fasády (který 
byl zadán předchozím shromážděním) výbor navrhl celkovou revitalizaci fasády, kterou 
ovšem vlastníci zamítli, proto se nyní plánuje pouze její očištění. Dále vystoupil v rámci 
rozpravy pan Stránský, jenž požadoval vysvětlení ohledně stavu dveří ve vchodě 1356/6,  
pan Chroust uvedl údajnou cenu za opravu zámku a čipového systému, nicméně své tvrzení 
nedokázal ničím podložit. Paní Horehleďová požadovala vyjádření ohledně odpovědnosti  
za poškození hromosvodu, k čemuž Ing. Cenková uvedla, že před jejím nástupem do výboru 
byl za klíčové hospodářství odpovědný Josef Machurka. Pan Rolc dále poukázal na existenci 
zrezlých hromosvodných jímačů, jež mají být položené na výtahové šachtě a jsou 
pozůstatkem po původních hromosvodech, jež byly vyměněny v roce 2019. Pan Chroust 
dále požádal o informace ohledně dokumentace týkající se splaškové kanalizace, vysvětlení 
podala Ing. Cenková a dále uvedla, že veškerá dokumentace je k dispozici v kanceláři výboru 
SVJ.  

Zprávu o činnosti výboru vzalo shromáždění na vědomí. 

Zprávu o činnosti kontrolní komise obdrželi vlastníci spolu s pozvánkou na shromáždění. 
Vlastníkům byla dána možnost vznést doplňující otázky na členy kontrolní komise.  

5) Volba členů do orgánů Společenství 

Bylo konstatováno, že ke dni konání shromáždění zaniká z důvodu rezignace funkce  
JMM a.s. jako zástupce MČ Praha 11, zastoupené Mgr. Jakubem Lapáčkem. Současně  
je zapotřebí provést řádnou volbu za kooptovanou členku výboru Mgr. Lucii Erbenovou,  
jež se stručně představila.  Dále projevil zájem o práci ve výboru Ing. Marek Volf, paní 
Horehleďová nominovala nepřítomnou dceru Mgr. Anetu Kolárovou a předložila výboru 
souhlas s její kandidaturou a dále pan Zurek nominoval Františka Chrousta.  

Zástupce MČ Praha 11 objasnil, že nechá nejprve odhlasovat vlastníky a spoluvlastnický 
podíl MČ připojí v rámci hlasování těm dvěma kandidátům (neboť dochází k dovolbě  
2 neobsazených míst ve výboru SVJ), kteří získají nejvyšší počet hlasů vlastníků. 

Mgr. Lucie Erbenová 
Hlasování: pro: 75,2% přítomných, proti: 16,4% přítomných, zdrželo se: 8,4% přítomných. 
Mgr. Erbenová byla zvolena členkou výboru SVJ. 

František Chroust 
Hlasování: pro: 25,7% přítomných, proti: 72,2% přítomných, zdrželo se: 2,1% přítomných 
Pan Chroust nebyl zvolen členem výboru SVJ. 

Mgr. Aneta Kolárová 
Hlasování: pro: 66,9% přítomných, proti: 4,2% přítomných, zdrželo se: 28,9% přítomných. 
Mgr. Kolárová nebyla zvolena členkou výboru SVJ. 

Ing. Marek Volf 
Hlasování: pro: 71,0% přítomných, proti: 24,9% přítomných, zdrželo se: 4,2% přítomných. 
Ing. Volf byl zvolen členem výboru SVJ. 
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Následně bylo přistoupeno k volbě do kontrolní komise. V důsledku pozastavení členství 
Petra Čermáka v kontrolní komisi po dobu kooptace do výboru SVJ a jeho následné rezignaci 
na obě funkce bylo následně hlasováno o Mgr. Anetě Kolárové, jako jediné kandidátce na 
členství v KK, 

Hlasování: pro: 95,0% přítomných, proti: 0% přítomných, zdrželo se: 5,0% přítomných.  
Paní Mgr. Aneta Kolárová byla zvolena členkou kontrolní komise. 

6) Prezentace technického stavu domu 

Shromáždění byl představen Dr. Ing. Leoš Červenka, spoluautor Stavebně – technického 
posudku na celkový stav domu, který prezentoval závěry tohoto posudku. Vlastníci využili 
příležitosti a v průběhu prezentace pokládali množství souvisejících dotazů. Taktéž padl 
dotaz na možnost prostudování celého znění posudku, Ing. Cenková vysvětlila, že tato 
dokumentace je k dispozici u výboru SVJ jak v písemné tak v elektronické verzi. 

7) Tvorba a čerpání fondu oprav na rok 2022 

Předpokládaný příjem a plánované výdaje SVJ pro rok 2022 obdrželi vlastníci spolu 
s pozvánkou na shromáždění. 

Ing. Cenková prezentovala potřebu výměny vstupních portálů na západní straně domu  
a předpokládaný cenový rozsah, a to do maximální výše 1,5 mil. Kč, uvedla, že předmětem 
výměny mají být zárubně a dveře u krajních vchodů a u prostředních vchodů celá stěna 
spolu s novými schránkami. 

Na základě proběhlé rozpravy byl shromáždění předložen návrh ke schválení záměru  
na výměnu vstupních portálů s tím, že výbor realizuje výběrové řízení na dodavatele a příští 
shromáždění vybere konkrétního dodavatele. 

Hlasování: pro: 91,7% přítomných, proti: 4,4% přítomných, zdrželo se: 3,9% přítomných. 
Prezentovaný záměr plánu oprav byl schválen v předložené podobě. 

 

Jednání shromáždění bylo ukončeno podle plánu (předem dohodnuté doby pronájmu 
jednací místnosti) ve 21:00, na zbývající bode se z časových důvodů nedostalo. Tyto body 
budou zařazeny na program dalšího shromáždění.  

 
 
Předseda shromáždění: Zapsal: Ověřil: 
Ing. Lenka Cenková Mgr. Jakub Lapáček Ing. Miroslav Kazda 
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Zpráva o činnosti výboru SVJ za rok 2019-2021 

 10.10.2019 se uskutečnilo shromáždění vlastníků, kde rezignoval pan Machurka  

a byla zvolena paní Sentenská, 

 29.10.2019 rezignovala paní Martínková a výbor dále pokračoval pouze ve 3 lidech, 

 10/2019 - zrušení měsíčního příspěvku členům výboru na telefon a opětovné zřízení 

telefonního čísla na SVJ, vede k úspoře financí SVJ, 

 10/2019 - zahájena nabídka volných nebytových prostor k pronájmu: bylo vyvěšeno 

ve vývěskách, nabídky zájemců byly podány v zalepených obálkách, zvítězili zájemci  

s nejvyšší nabídkou, se kterými byly uzavřeny řádné nájemní smlouvy, vede k úspoře 

financí SVJ, 

 11/2019 - zahájena akce na označení všech sklepních kójí: důvodem bylo, že 12 bytů 

nemělo žádný sklep, přestože všechny sklepy v domě byly obsazeny, ale neoznačeny. 

Několik měsíců jsme opakovaně žádali a obcházeli vlastníky, aby si označili své sklepy. 

Výsledek: všechny byty mají svůj sklep a ještě jich zbylo 30 volných. Volné sklepy jsou 

pronajímány obdobně jako komory (dnes je jich stále 22 volných), 

 11/2019 - oprava střešní části hromosvodové soustavy, která byla mimo jiné 

poškozena neznámým vandalem v době, kdy klíče od střechy spravoval pan 

Machurka – byly uříznuté jímací tyče, bylo provedeno řádné výběrové řízení  

a konečná cena byla 229.954 kč 

 11/2019 - oprava druhé dilatační spáry na střeše (celkem máme 3), kde docházelo ke 

kondenzaci vlhkosti a ta se projevovala ve všech patrech domu, bylo provedeno 

řádné výběrové řízení za účasti 3 firem, konečná cena byla 49.783 kč 

 11/2019 - regulace otopné soustavy a opravy nahlášených závad 

 12/2019 - výmalba zdravotního střediska: bohužel z důvodu zachování hygienických 

standardů odpovídajících zdravotnímu středisku a zvýšenému pohybu lidí bylo 

obnovení výmalby po více než 10-ti letech nutné, bylo provedeno velmi široké 

výběrové řízení za účelem maximálního snížení ceny, zúčastnilo se 20 firem, konečná 

cena 38.307 Kč, 

 12/2019 – panu Chroustovi byla nabídnuta kooptace do výboru na základě jeho 

nabídky pomoci s výběrem dodavatele na posouzení stavu fasády, pan Chroust 

nabídku odmítl poté, co zjistil, že o výběru dodavatele rozhodne výbor po řádném 

výběrovém řízení a ne p. Chroust sám, 

 1/2020 – pan Chroust předal kontrolní komisi seznam 5 firem, které sám vybral jako 

možné dodavatele, přičemž při jednání s nimi vystupoval jako zástupce SVJ, kontrolní 

komise tyto podklady předala výboru tak, aby je bylo možné efektivně využít, 

 1/2020 - knihobudka: na základě žádosti paní Čtvrtníčkové výbor schválil a zajistil 

umístění knihobudky ve vchodě 1356/6, kde si obyvatelé mohou půjčovat a sdílet 

knihy, provoz zajišťuje paní Čtvrtníčková, za což jí výbor velice děkuje, 

 1/2020 - závada předních vstupních dveří ve vchodě 1356/6: vlivem závady zámku 

dveře nefungovaly více než týden, důvodem bylo použití nevhodných šroubů  



str. 5/7 
 

při poslední opravě, kterou prováděl pan Machurka, byla nutná výměna poškozeného 

zámku, cena 18.500kč 

 1/2020 – na základě zájmu a odborných znalostí byl pan Čermák kooptován do 

výboru, současně doložil prohlášení, v němž pozastavuje své působení v kontrolní 

komisi po dobu práce ve výboru, 

 1/2020 – pojistná událost: pojišťovna po vleklém dokazování (včetně šetření policií 

ČR) uzavřela a vyplatila SVJ 147.000 kč za výměnu poškozených protipožárních dveří 

na vnitřních chodbách, 

 2/2020 – prověření pojistné smlouvy pro SVJ (jak bylo zadáno shromážděním), 

porovnání nabídek a uzavření nové výhodnější smlouvy, aby byla pokryta všechna 

pojistná rizika včetně těch nejběžnějších, 

 3/2020 – bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele posudku na stav fasády  

a byla zvolena nabídka Ing. Pokorné, která nabídla provedení celkového stavebně-

technického posudku na celý dům tak, aby bylo možné stanovit priority při opravách 

domu, Ing. Pokornou doporučil výboru pan Chroust, celková cena 133.000 Kč, 

 3/2020 – výskyt štěnic ve vchodě 1355/4: k zamezení šíření byly ošetřeny byty v okolí 

zasaženého bytu, protože dle odborníka nebyl byt, kde se štěnice objevily jejich 

zdrojem, cena 11.035 kč, 

 4/2020 – výbor měl zájem uspořádat shromáždění vlastníků v květnu 2020 za účelem 

seznámení vlastníků s výsledky stavebně-technického posudku a zahájit diskusi  

o dalším postupu, bohužel kvůli pandemii Covid-19 to nebylo možné, náhradní termín 

byl zvolen 1.10.2020 ve školní jídelně ZŠ Ke Kateřinkám, 

 4/2020 – dezinfekce společných prostor: členové výboru po dohodě se zdravotníky, 

žijícími v domě, začali 2x denně dezinfikovat vstupní podlaží všech vchodů (dveře  

a výtahy), a pokračovali v tom další 2 měsíce, 

 4/2020 – roušky a dezinfekce všem seniorům až ke dveřím: L. Cenková odpověděla  

na výzvu Prahy 11 a zajistila dle zjištěného zájmu vyzvednutí 25L Anti-Covidu, dále 

Praha 11 přislíbila látkové roušky, ty však nebyly dodány, proto L. Cenková sama 

zajistila od spřátelených švadlenek 150ks a vše roznesla cca 50 seniorům v našem 

domě tak, aby nemuseli opouštět bezpečí svých domovů, 

 4/2020 - sousedská výpomoc s nákupy: na základě návrhu paní Čtvrtníčkové byly  

ve všech vchodech vyvěšeny nabídky pomoci s nákupy seniorům a ohroženým 

jedincům, tak aby nemusely opouštět své domovy, 

 6/2020 – byl zjištěn masivní výskyt štěnic v dalším bytě, tentokrát 1356/6a, dle 

odborníků bylo jisté, že tento výskyt přímo souvisí s výskytem zjištěném v březnu 

v jiném vchodě, v souvislosti s rychlým šířením štěnic bylo doporučeno ošetření všech 

bytů najednou tak, aby se štěnice nemohly postupně přesouvat do neošetřených 

bytů, přestože vše probíhalo ve velmi rychlém sledu a jednalo se v podstatě o havárii, 

kdy bylo ohroženo zdraví i majetek obyvatel a byl zájem, aby se vlastníci o termínu 

dozvěděli v co největším předstihu, byla zajištěna i konkurenční nabídka k porovnání 

dodavatelů, 
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 2.-6.7.2020 – dezinsekce všech bytů v domě, dle toho kdy se to komu hodí (vzhledem 

k začátku prázdnin a dovolených) – celou koordinaci a komunikaci zajišťovala  

L. Cenková, v důsledku zjištěných výskytů byla v několika bytech doporučena 

vlastníkům urychlená likvidace příliš zasaženého nábytku, celková cena 543.050 kč, 

 7/2020 – rezignace Jihoměstské majetkové resp. Městské části Praha 11 na členství  

ve výboru s účinností k datu nejbližšího shromáždění, 

 7/2020 – výzva, uveřejněná ve vývěskách, všem vlastníkům ke zvážení kandidatury 

do výboru nebo kontrolní komise, 

 9/2020 – nájemce cukrářské výrobny protiprávně zabral veřejný chodník před naším 

domem, do fasády domu svévolně přivrtal reklamní poutač a v rozporu s kolaudací 

zde začal provozovat okénkový prodej, věc byla okamžitě řešena s patřičnými úřady, 

po 2 dnech byl opět uvolněn chodník před domem a v únoru 2021 po četných 

kontrolách všemožných úřadů byla cukrářská výroba ukončena úplně, takže již nadále 

nebude obyvatele domu obtěžovat zápach vznikající při pečení, 

 9/2020 – formální rezignace pana Čermáka z důvodu pracovní vytíženosti: pan 

Čermák byl 10/2019 zvolen do KK, následně byl 1/2020 kooptován do výboru 

(členství v KK bylo pozastaveno po dobu práce ve výboru), ze stejného důvodu 

rezignoval i na KK, 

 9/2020 – ukončena likvidace pojistné události ve výši 173.909 kč: díky nové pojistné 

smlouvě vyplatila pojišťovna náhradu za poškozený frekvenční měnič na výtahu 

1355/4a, 

 9/2020 – reklamace nekvalitně opravených částí atiky na střeše, firmou pana Rolce:  

na základě hlášení několika obyvatel domu o podivných kusech folie, které vlají  

ze střechy, byla věc řešena se 2 odborníky, oba se shodli, že na atice zcela chybí 

průběžné kotvení fólie, reklamace byla dořešena až počátkem září tohoto roku 

lokálním dokotvením na náklad dodavatele, 

 10/2020 – byl zajištěn odborný posudek na vzduchotechnické šachty, původně 

určené k odvětrávání spižních skříní, výsledek je, že žádné zákony ani normy tyto 

šachty již nevyžadují a pokud tak shromáždění rozhodne, mohou si je vlastníci 

zbourat, cena 7.900 kč, 

 shromáždění 2020: nejprve byl zájem uspořádat shromáždění v květnu – kvůli Covidu 

to nebylo možné, následně byl rezervován termín 1.10. ve školní jídelně – v září byly 

všechny akce pro veřejnost ve škole zakázány, nakonec byl rezervován termín 29.10. 

v KC Matky Terezy – ani tento pokus nevyšel opět kvůli Covidu, 

 10/2020 – výboru se přihlásila paní Erbenová se zájmem zjistit, co je náplní práce 

výboru a zda by se jeho práce mohla nějak účastnit, protože nebylo možné 

uspořádat normální shromáždění, kde chtěla kandidovat, byla paní Erbenová jako 

jediná zájemkyně o tuto práci kooptována do výboru,  

 11/2020 – byla uzavřena smlouva s firmou CETIN o modernizaci stávající telefonní 

sítě formou provedení optických rozvodů, veškeré náklady stejně jako budoucí 
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údržbu hradí CETIN a navíc oproti jiným domům jsme vyjednali, že CETIN zaplatí ještě 

20.000 kč našemu SVJ, 

 11/2020 – v důsledku znemožnění uspořádat shromáždění a v souvislosti s šokujícími 

závěry stavebně-technického posudku na stav našeho domu, výbor přikročil 

k písemnému hlasování o celkové revitalizaci domu, která byla podmíněna navýšením 

příspěvků do fondu oprav (který byl dlouhodobě podhodnocen) s možností dotace  

ve výši 5 mil kč a úvěrem. Přestože výbor nabízel možnost získat informace  

a diskutovat přímo s odborníky, této možnosti využili pouze 4 vlastníci. Místo toho 

zde začali kolovat anonymní oběžníky, kde několik lidí vyjadřovalo své „odborné“ 

názory, bohužel se opomněli podepsat a tím nést odpovědnost za svá stanoviska. 

Nebo to možná bylo záměrně? Výsledek hlasování: většina vlastníků nepodpořila 

celkovou revitalizaci, která by byla financována úvěrem, minimálně do doby než bude 

možné vše řádně osobně prodiskutovat. Výbor na základě tohoto rozhodnutí provádí 

pouze nutné opravy a další postup vzejde z jednání na shromáždění vlastníků,  

 12/2020 – výzva, uveřejněná ve vývěskách všem vlastníkům ke zvážení kandidatury 

do výboru nebo kontrolní komise 

 2/2021 – oprava zjištěných rizik na výtazích 1355/4a, 1356/6a, jejichž potřeba vzešla 

z inspekční prohlídky: 3 ze 4 rizik byly odstraněny, cena za 1 výtah 96.247 Kč; riziko 

č.53 – „nekontrolovatelný pohyb klece nahoru a dolů s otevřenými dveřmi“ lze 

odstranit pouze výměnou celého stroje, 

 4/2021 – byla provedena oprava svislé části hromosvodové soustavy, jejíž potřeba 

vzešla z revizní zprávy v níž byla uveden termín k odstranění závadného stavu 

nejpozději do konce 1.pol. 2021, celková cena 337.065 Kč,  

 4/2021 – bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace  

na výměnu rozvodů vody, kanalizace a plynu, výběrového řízení se zúčastnily  

4 dodavatelé, celková cena: 115.000 Kč, projektová dokumentace dává přesnější 

představu o ceně akce a je použitelná nyní stejně jako za 10 let, 

 5/2021 – písemné hlasování o navýšení příspěvků do fondu oprav: tento příspěvek 

byl dlouhodobě podhodnocen a v souvislosti s rozhodnutím vlastníků provádět 

opravy pouze za naspořené peníze, je potřeba začít spořit. Výsledek hlasování: 

většina vlastníků návrh podpořila s účinností od 8/2021, 

 7/2021 – výběrové řízení na dodavatele očištění severní fasády: bylo poptáno 5 

dodavatelů, výsledek bude prezentován na shromáždění k rozhodnutí vlastníkům, 

 8/2021 – dokončení modernizace rozvodů společnosti A1M – nyní jsou v domě již 

dvoje optické rozvody, což umožňuje konkurenci dodavatelů a tím nižší ceny služeb, 

celou modernizaci a následnou údržbu hradí A1M, 

Závěrem bychom rádi požádali vlastníky, aby pravidelně četli informace ve vývěskách,  

a v případě nejasností nebo dalších dotazů kontaktovali výbor. Tímto se zabrání vzniku  

a šíření nejasností a zkreslených informací. 

 


