
POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 
Výbor 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, svolává shromáždění 
vlastníků jednotek, které se bude konat  

ve čtvrtek 27.1.2022 v 18.00hod 

ve školní jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, 149 00 Praha 11 
Prezence je od 17.30hod. 

 

Program shromáždění: 
 

18:00 1)  Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele  

18:10 2)  Schválení programu 

18:20 3)  Prezentace obsahu dopisu od pana Vondry ze dne 16.12.2021 

18:35 4)  Odvolání výboru  

19:10 5)  Dovolba / volba členů výboru 

19:30 6)  Dovolba členů do Kontrolní komise  

19:40 7)  Zrušení šachet na odvětrávání spižírny – pouze kdo bude chtít, na vlastní náklad 

20:00 8)  Čištění severní fasády – výsledky výběrového řízení, varianty: pouze čištění, sanace 

a probarvení 

20:20 9)  Čištění vzduchotechniky – odvětrávání koupelen a kuchyní 

20:30 10) Umístění trvalého reklamního poutače na fasádu domu vedle cukrárny 

20:40 11) Diskuse 

 

 

 
Registrace vlastníků jednotek bude zahájena 30 minut před konáním shromáždění  
a provedena na základě předložení OP nebo cestovního pasu a podpisem na prezenční 
listině. Vlastník jednotky může být zastoupen na základě písemné plné moci. 
 

Příloha: Plná moc 
 
Následující podklady bude z důvodu jejich rozsahu možné si prostudovat v kanceláři SVJ 
(vstup je z vchodu 1356/6a) dne 25.1. od 18 hod: 

 Technický posudek na možnost zbourat odvětrávání spižních skříní 

 Celé znění cenové nabídky na čištění vzduchotechniky (kuchyně a koupelny) 

 Kompletní dokumentace výběrového řízení na dodavatele „čištění severní fasády“ 
včetně celého znění cenových nabídek 

 Grafické zpracování reklamního poutače, který by mohl být vedle cukrárny 
 
 
 
V Praze dne 11.1. 2022 
  



          11.1.2022 

Vážení členové SVJ, 

 

posíláme vám pozvánku na shromáždění SVJ dne 27.1.2022. Dovolte nám pár slov  

k programu a k tomu, proč byste se měli tohoto jednání zúčastnit.  

 

Na minulém shromáždění se výbor zavázal zařadit body, které se nestihly, na další 

shromáždění v lednu 2022. Jednalo se zejména o bod Odvolání výboru, o který někteří 

členové usilovali, a který se nestihl z časových důvodů.  

 

Současně se výbor zavázal zkusit do stejného termínu plánovaného shromáždění stihnout  

i výběrové řízení na dodavatele dveřních portálů pro západní stranu domu. Členové by pak 

na shromáždění rozhodli o nejlepší nabídce. Toto řízení se však nestihlo - důvodem je,  

že dodavatelé jsou nyní velmi opatrní na kalkulace, protože se ceny materiálu neustále mění 

a žádají více času na přípravu. 

 

Přesto se výbor rozhodl shromáždění neodkládat, protože je plno dalších bodů k řešení  

- členové se nesešli skoro dva roky kvůli Covidu a nyní je potřeba tento deficit dohnat.  

Už samotný bod Odvolání výboru, o kterém se bude hlasovat, je naprosto zásadní. Pokud  

by tento bod získal podporu nadpolovičního množství členů, bude to znamenat plno změn  

a možná dalších věcí k řešení.  

 

Prosíme, nepodceňujte svoji účast na shromáždění. Pokud opravdu nemůžete, dejte plnou 

moc - tedy pověřte někoho jiného. Plnou moc je možné udělit i členům výboru, v tom případě 

doplňte jméno člena výboru (Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Marek Volf, Aneta 

Biskupová), podepište a vhoďte do schránky SVJ v přízemí domu.   

 

Portály plánujeme zařadit na další schůzi, odhadem duben/květen 2022. 

 

COVID poznámka - v tuto chvíli (do konání schůze se to může změnit, proto sledujte aktuální 

stav opatření !) je shromáždění členů povolené za těchto podmínek: 

● každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, 

● osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné 

domácnosti). 

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

● prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem 

konání schůze, 

● aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových 

vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní, 

● absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách. 

 

Aktuální stav najdete vždy na https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze 

 

Děkujeme, přejeme úspěšný a optimistický rok 2022! 

 

Výbor SVJ 

https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze


PLNÁ MOC 

k zastupování na shromáždění 

Společenství vlastníků jednotek Tererova č.p. 1355 - 1356, se sídlem Tererova 1356/6, 

Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 29131316, konaném dne 27.1.2022. 

Pan/Paní …………………………………….……, datum narození: ……………………….,  

trvale bytem:      ………………………………………………………………  

Pan/Paní …………………………………….……, datum narození: ……………………….,  

trvale bytem:      ………………………………………………………………  

Vlastník/spoluvlastník jednotky č. ……………, v domě  ……………………………………... 

(dále jen „Zmocnitel“) 

uděluje tímto plnou moc 

panu/paní …………………………………….……, datum narození: ……………………….,  

bydliště: …………………………………………………………………..  

(dále jen „Zmocněnec“),  

aby se jménem Zmocnitele vyjadřoval (a) ke všem návrhům předložených shromáždění 

k rozhodnutí, hlasoval (a) o nich, podával (a) návrhy a vůbec činil (a) všechny úkony, kterých 

je zapotřebí k řádnému průběhu shromáždění. 

 

 

V Praze dne ……………………. 

 

 

…………………..…    ……..………………  …..…………………………… 

Zmocnitel                        Zmocněnec v plném rozsahu přijímá 

 

 

 

 


