
Zápis z jednání dne 29.11.2021 (MČ Praha 11)

Praha 11: Jiří Dohnal (starosta), Ivana Fantová (vedoucí bytového odboru)
SVJ Tererova: Lenka Cenková, Marek Volf, Aneta Biskupová (za KK), Kateřina
Sentenská (online)

Důvodem jednání bylo vyjasnit si situaci a informace kolem odkupu zbývajících
pozemků pod domem Tererova 1355/56, a ověření informací uvedených v dopise p.
Josefa Machurky členům SVJ za dne 18.11.2021 vzniklého po jeho jednání s MČ
Praha 11. .

1. Paní Fantová se ohradila proti informacím uvedeným v dopise p. Machurky,
který výbor na jednání odprezentoval, s tím, že P11 neručí za to, co kdo
soukromě šíří za informace. Konkrétní znění dopisu členům nepotvrdila jako
plně autentické, tedy odpovídající jednání s p. Machurkou.

2. Lenka Cenková požádala o vyjasnění informace, že prý výbor SVJ Tererova
věděl a dostal od P11 (snad už v roce 2020) informaci a výzvu k jednání
ohledně hromadných odkupů / uzavírání smluv.

a. Ze strany P11 bylo výboru konstatováno a potvrzeno, že výbor tuto
informaci neměl,

3. Paní Biskupová (za KK) požádala o vyjasnění informace zda členové výboru
věděli
v době shromáždění SVJ (14.9.2021), že P11 již připravuje odprodej pozemků
pod domem.

a. Pí Fantová odpověděla že ne, Lenka Cenková byla informována
emailem dne 20.9.2021.

4. Výbor požádal o vyjasnění situace kolem změny názoru P11 na hromadné
odkupy. V této věci zaznělo:

a. V době, kdy se rozesílaly návrhy smluv (září 2021) byla P11
rozhodnuta, na základě doporučení právního oddělení P11 a katastru,
tentokrát neumožnit hromadná podání.

b. Výbor (Lenka Cenková) dostala tedy na dotaz ohledně hromadných
podání zamítavou odpověď.

c. Mezi zářím a listopadem docházelo k další komunikaci mezi P11 a
katastrem nemovitostí

d. Na další dotazy z řad členů SVJ a díky probíhající komunikaci s
katastrem se v listopadu 2021 podařilo dohodnout, že v omezené míře
se hromadná podání mohou povolit.

e. V této době také bylo odpovězeno p Machurkovi, že hromadné podání
možné je, neboť s ním zrovna v tuto dobu probíhala komunikace a p.
Machurka prohlašoval, že je zástupcem členů SVJ.

5. Výbor se dotázal, zdali jediným zprostředkovatele byl stanovem p. Machurka,
jak on sám tvrdí. P11 odpověděla:



a. Nebylo nijak stanoveno, že p. Machurka je výhradním zástupcem členů
SVJ v této věci

6. Výbor se dotázal, jak tedy mají členové v žádostech o hromadný zápis
postupovat, jaká jsou pravidla. P11 odpověděla:

a. Zástupcem může být  kdokoliv (vlastník i jakákoliv pověřená osoba,
případně i právník)

b. Podání lze realizovat pouze po 5ti členech v jedné žádosti.
c. Bude upraven formulář pro hromadné žádosti tak, aby reflektoval body

a. a b.
d. P11 upozorňuje, že termín pro podání je ideálně do března 2022

včetně.
7. Výbor se dotázal, zdali mohou ti, co už smlouvu podepsali, přistoupit k

hromadným podáním - sám výbor tuto možnost nepovažuje za
pravděpodobnou. Praha 11 reagovala, že to možné určitě není.

8. Výbor požádal pí Fantovou a p. Dohnala o zaslání psané informace pro členy
ohledně pravidel podávání žádostí a upravené žádosti. P11 toto přislíbila a
dne 2.12.2021 výboru zaslala. .

Zapsal: Marek Volf
Zápis ověřil: Lenka Cenková, Aneta Biskupová (za KK), Kateřina Sentenská


