
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

zastoupený
Ing. Lenka Cenková – předseda výboru, Kateřina Sentenská – místopředseda výboru,
Ing. Marek Volf – člen výboru, Mgr. Aneta Biskupová, Dis. – kooptovaný člen výboru

jež se konalo ve čtvrtek 24.3.2022 v 18.00 hod
v jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11

------------------------------------------------------------------------------------
Úvodní informace

Začátek jednání shromáždění bylo více než 30 minut opožděn, protože byla zpochybněna jedna
plná moc, kterou předložil p. Josef Machurka. K registraci se dostavil pan Toman ml. aby
zastupoval svého otce, na místě zjistil, že p. Machurka již před ním předložil plnou moc za jeho
otce. Telefonicky se pan Toman st. vyjádřil, že si není vědom, že by plnou moc p. Machurkovi
podepsal, ale raději by ji viděl osobně. Po tom co se pan Toman st. dostavil na místo a prohlédl si
plnou moc, sdělil všem přítomným, že tento podpis není jeho, tedy jedná se o zfalšovanou plnou
moc.

Předsedkyně informovala přítomné, že pan Josef Machurka současně předložil dalších 17 plných
mocí a je zde důvodné podezření, že mohly být zfalšovány i další plné moci a zeptala se
přítomných, zda si přejí i za těchto okolností zahájit jednání shromáždění.

Slovo si vzal právní zástupce pana Zurka a přítomným sdělil svůj názor, že o tomto rozhodnutí
není možné hlasovat a požaduje, aby jednání začalo. Zástupce MČP11 Lapáček řekl, že s právním
názorem v zásadě souhlasí, přestože je situace nepříjemná, nicméně hlasovat lze i tzv. nohama,
tedy kdo nesouhlasí může opustit shromáždění.

Následkem těchto událostí opustilo proti pokračování shromáždění několik přítomných členů SVJ
dobrovolně shromáždění bez udělení plných mocí, tím tedy došlo ke snížení počtu členů
na shromáždění.

Zpochybněná plná moc pana Tomana byla z registrace vyškrtnuta a pan Toman hlasoval přímo
jako přítomný vlastník.

Průběh diskuse a hlasování

1. Kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele

Bylo konstatováno, že po tom co někteří vlastníci odešli, je přítomno 76,26 % vlastníků
a shromáždění je usnášeníschopné.
Předsedající informovala, že skrutátorské služby zajišťuje firma Jung Real a předala slovo jejímu
zástupci, aby vysvětlil způsob hlasování.

Návrh: Zapisovatelem průběhu shromáždění pan Marek Volf, ověřovatelem paní Vlasta Kallupová.
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Hlasování: přítomno: 76,26 % vlastníků, pro: 100 % přítomných vlastníků, proti: 0 % přítomných
vlastníků, zdrželo se: 0 %přítomných vlastníků. Návrh byl přijat.

2. Schválení programu

Návrh: program tak, jak byl uveden v pozvánkách na Shromáždění

Hlasování: přítomno: 76,26 %, Pro: 100 % přítomných vlastníků, Proti: 0 % přítomných vlastníků,
Zdrželo se: 0 % přítomných vlastníků. Program byl přijat.

3. Návrh na odvolání výboru SVJ

Člen výboru p. Volf vyzval před hlasováním o odvolání výboru potenciální kandidáty do nového
výboru, aby se přihlásili, vystoupili a představili svůj plán na strategické vedení domu v dalším
období. Důvodem této výzvy byl fakt, že jakmile dojde k odvolání stávajícího výboru, musí být
zvolen nový výbor, tedy je nutný dostatek kandidátů a každý musí být zvolen nadpoloviční většinou
přítomných. Pokud by se tak nestalo, dočasného správce SVJ přidělí soud.

Na tuto výzvu se nikdo nepřihlásil jako kandidát do nového výboru - nikdo z přítomných členů
nezvedl ruku a nevystoupil se svým plánem pro SVJ. Z toho důvodu p. Volf informoval přítomné,
že budou o tomto bodu hlasovat s vědomím, že pravděpodobně neexistuje žádný kandidát
do nového výboru a vědomím případných dopadů této skutečnosti na budoucnost SVJ.

Návrh: odvolání výboru SVJ

Hlasování: přítomno: 76,26 %, Pro: 48,70 % přítomných vlastníků, Proti: 13,87 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 37,43 % přítomných vlastníků. Návrh na odvolání výboru nebyl přijat.

4. Doplnění volených orgánů SVJ (výbor, kontrolní komise)

Aktuální výbor měl 3 členy a jednoho kooptovaného člena (Mgr. Aneta Biskupová, Dis.). Bylo tedy
potřeba dovolit jednoho člena výboru.

Předsedající předsedkyně výboru informovala, že v listopadu rezignovala paní Erbenová na post
člena výboru, a po zveřejnění této informace požádala paní Biskupová o kooptaci do výboru
(dosud byla členkou kontrolní komise). Kooptována byla v prosinci 2021 a po dobu kooptace jí bylo
pozastaveno členství v kontrolní komisi.
Paní Cenková zhodnotila práci paní Biskupové jako velmi proaktivní a navrhla ji jako kandidátku
do výboru. Následně se paní Biskupová několika slovy přítomným představila. Zmínila také,
že není vlastníkem, ale zastupuje zájem maminky paní Horehleďové.

Pan Chroust navrhl paní Janu Foubíkovou, která ale kandidaturu na místě odmítla.
Dále pan Chroust navrhl paní Janu Filipovou, která ovšem nebyla přítomna. Pan Chroust
na žádost předsedající nebyl schopen doložit písemný souhlas paní Filipové s kandidaturou, proto
o této kandidátce nemohlo být hlasováno.

Předsedající několikrát vyzvala přítomné a tázala se, zda chce ještě někdo kandidovat. Nikdo se
nepřihlásil.

Poté, co předsedající už chtěla zahájit hlasování, navrhl pan Kyselý, aby kandidoval pan František
Chroust. Pan Chroust po kratší diskusi kandidaturu přijal a přítomným řekl několik slov.
Na připomínku paní Cenkové, že již dříve ve výboru působil a protože odmítal komunikovat
s ostatními členy výboru, byl vyzván, aby skončil. Pan Chroust odpověděl, že není nutné vytahovat
historii.
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Zástupce Městské části Praha 11 Lapáček deklaroval, že dle mandátu od Rady městské části musí
podpořit kandidáta, který získá více hlasů.

Návrh: Mgr. Aneta Biskupová, Dis. jako dosavadní kooptovaný člen výboru
Hlasování: přítomno: 76,26 %, Pro: 18,72 % přítomných vlastníků, Proti: 42,99 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 38,29 % přítomných vlastníků.

Návrh: František Chroust (navržený p. Kyselým)
Hlasování: přítomno: 76,26 %, Pro: 82,91 % přítomných vlastníků, Proti: 15,42 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 1,68 % přítomných vlastníků.

Pan František Chroust byl zvolen členem výboru.

Předsedající navrhla, aby vzhledem k tomu, že po dlouhé době máme více kandidátů do výboru,
než je míst ve výboru, aby byli voleni i náhradníci členů výboru. K tomuto rozhodnutí bylo vyvoláno
procesní hlasování.

Návrh: Budou voleni náhradníci za členy výboru
Hlasování: přítomno: 75,55 %, Pro: 53,02 % přítomných vlastníků, Proti: 21,29 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 25,69 % přítomných vlastníků. Návrh byl přijat.

Na výzvu předsedající, aby se přihlásili kandidáti na náhradníky za členy výboru, se přihlásila
pouze paní Mgr. Aneta Biskupová, Dis.

Návrh: Mgr. Aneta Biskupová, Dis.
Hlasování: přítomno: 75,55 %, Pro: 67,65 % přítomných vlastníků, Proti: 23,24 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 9,11 % přítomných vlastníků.
Mgr. Aneta Biskupová, Dis. byla zvolena náhradnicí za členy výboru.

Vzhledem k tomu, že v době mezi shromážděními skončil mandát členky KK Vlasty Kallupové,
tedy se uvolnilo jedno místo v KK, bylo potřeba toto místo také dovolit.
Předsedající se dotázala paní Kallupové, zda si přeje opět kandidovat. Paní Kallupová
odpověděla, že pokud nebudou jiní kandidáti, tak ano.
Předsedající vyzvala přítomné, aby kandidovali do kontrolní komise. Zdůraznila, že prací kontrolní
komise je dozírat na práci výboru a o svých zjištěních informovat vlastníky. Na přímý dotaz, zda
opravdu nikdo z přítomných nemá zájem kontrolovat výbor, se nikdo nepřihlásil.

Návrh: Vlasta Kallupová, dosavadní členka kontrolní komise
Hlasování: přítomno: 75,55 %, Pro: 71,21 % přítomných vlastníků, Proti: 10,72 % přítomných
vlastníků, Zdrželo se: 18,07 % přítomných vlastníků.

Paní Vlasta Kallupová byla zvolena do Kontrolní komise.

5. Představení seznamu havarijních částí domu a strategická diskuse o nejvhodnějším
postupu jejich řešení

Výbor představil nejprve seznam nejpalčivějších problémů. Informoval také přítomné, že na účtu je
aktuálně cca 13 milionů Kč, přičemž cca 3-5 milionů Kč je potřeba ponechat stranou jako rezervu
pro nenadálé události (havárie, apod). Tedy lze aktuálně pracovat s cca 8-10 miliony Kč.

Člen výboru p. Volf informoval přítomné, že zatímco předchozí výbory měly správně postupně
navyšovat fond oprav, došlo v roce 2017 k jeho snížení na 17kč/m2 a následně nebyl několik let
zvyšován, až do roku 2021, kdy výbor per rollam nechal schválit jeho aktuální výši 30 Kč/m2. Tedy
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z důvodu dlouhodobě nízkého odvodu do fondu oprav nemá dnes dům na účtu dost peněz, aby
mohl všechny představené prioritní větší opravy/investice realizovat z vlastních peněz. Proto je
potřeba si určit priority a bavit se o tom, jestli striktně budeme financovat tyto akce jen z hotových
peněz, nebo bude potřeba vzít si úvěr.

Výbor také vysvětlil přítomným, že i případné vzetí úvěru pro SVJ se nijak přímo nedotkne
jednotlivých členů SVJ v podobě omezené disponibility s bytem, zápisu věcného břemene, apod.
Navyšování příspěvků do fondu oprav v tomto případě také není nutné - je ale možné, že by
financující banka požadovala průběžné navyšování odvodu do fondu oprav například o inflaci.
Žádné peníze nad rámec fondu oprav by nebyly od členů SVJ potřeba pro splácení úvěru.
V případě potřeby výbor každému zájemci vysvětlí, jak celá věc kolem úvěrů pro SVJ funguje.
Máme k dispozici konkrétní nabídku, kde jsou uvedeny veškeré podmínky. Pokud by se k úvěru
v budoucnu přistoupilo, nechali bychom si zpracovat více nabídek, aby se dalo mezi nimi vybrat.

Následně začala diskuse k jednotlivým částem domu zmíněných v úvodu:

A. Střecha: Výbor informoval, že střešní fólie je vlivem času a střídání teplot křehká a začíná se
na mnohých místech trhat. Každou trhlinou pod fólii vniká vlhkost a degradují spodní vrstvy.
Při opravách je potřeba brát v úvahu také vyústění vzduchotechniky, které jsou v dezolátním
stavu, úpravy které byly dříve prováděny se ukazují jako neodborně provedené
a nedostatečné.

V diskusi vystoupil pan Rolc (zmocněnec za paní Bénovou), který vysvětloval svůj názor, že
na opravu střechy není nutné provádět projekt. Zmínil, že má k dispozici a rád se podělí
o kontakt na firmu, která provede prohlídku a návrh řešení se všemi návaznostmi, zcela
zdarma a na základě návrhu bude moci SVJ provést vlastní výběrové řízení, v němž tato firma
nebude figurovat. Předsedající reagovala, že takováto možnost rozhodně stojí za prověření
a výbor případně rád využije zkušeností pana Rolce.

B. Kanalizace a rozvody vody - spodní 2 patra: Výbor informoval, že tyto rozvody jsou 40 let
staré (kanalizace v litině, voda v železe), v tom důsledku na mnohých místech prorezlé a již
nyní netěsnící. Již bylo řešeno několik havárií (fotodokumentace u výboru).

Na plénu se diskutovalo o opravování pouze špatných částí, bohužel těch je většina a jak
známo provádějí-li se věci najednou, stojí to méně. Rozvody vody již také vykazují množství
netěsností. Oboje rozvody jsou zazděny ve stropech, při výměně je tedy nutné vybourání, to je
další důvod proč výměnu těchto rozvodů spojit a hlavně neotálet, až praskne první potrubí
v místnosti kde jsou sklepy, bude pozdě.

C. Výtahy: Výbor informoval, že všechny výtahy jsou na konci životnosti (dle odborného servisu),
údržba stojí čím dál víc, ale hlavně jsou poruchové. V prostředních vchodech jsou 2 výtahy
(při poruše je tu ještě druhý), v krajních vchodech je pouze jeden (poruchový) výtah. Cenová
nabídka na 1 nový výtah je 1,25mil Kč.

Diskutující mluvili o tom, že je třeba výtahy opravovat dokud to jde, bez ohledu na finanční
náročnost. Nicméně protože o tomto bodě nebylo hlasováno, není možné říct kolik přítomných
jaký názor zastává.

D. Vstupní portály: Na předchozím shromáždění byl schválen záměr výměny portálů. Výbor
informoval, že bylo provedeno výběrové řízení, kde bylo v prvním kole poptáno 5 firem
a po prodloužení termínu obdržena jedná úplná nabídka a jedna částečná (pouze na některé
požadované práce), ve druhém a třetím kole bylo dohromady poptáno 6 firem, ale bohužel
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ani jedna nebyla schopna dodat nabídku z důvodu nedostatku materiálu a protože nejsou
schopny garantovat cenu požadovaných 30 dní od podání nabídky.

Vystoupil pan Chroust s informací, že s p. Machurkou umí provést opravu vadných pantů
na všech uvažovaných dveřích za cenu 200tis Kč. Na dotaz jaká na tuto opravu bude záruka,
nebylo odpovězeno. Nicméně pan Chroust podotkl, že pokud to musí být, tak mají pánové
kontakt na firmu, která je schopna opravu se zárukou provést. Výbor (jehož členem je i pan
Chroust) tuto firmu prověří a zjistí podrobnosti (písemnou cenovou nabídku, záruku apod).

Do diskuse se přihlásil i pan Vondra s informací, že on rovněž komunikoval s firmou, která
vstupní dveře údajně viděla a byla by schopna provést opravu. Bohužel na přímý dotaz
předsedající, zda je ochoten předat kontakt, sdělil pan Vondra, že s Výborem o tom mluvit
nebude.

E. Fasáda: Výbor informoval o stavu severní fasády, která už nutně potřebuje čištění, také
informoval o výběrovém řízení, které k tomuto účelu proběhlo v září 2021. Čištění a ošetření
bezbarvou ochrannou vrstvou za cca 100tis nebo to samé s novým barevným nátěrem
za cca 300tis Kč.

Současně bylo poukázáno, že i celá východní fasáda se blíží do bodu, kdy bude nutné její
čištění. Pan Rolc trefně poukázal, že dle výrobců fasád by se čištění mělo provádět pravidelně
každých 5 let.

Výsledkem rozsáhlé diskuse je následující řazení priorit:
1. Střecha
2. Kanalizace
3. Výtahy
4. Fasáda

O tom, jakým způsobem se budou jednotlivé body řešit, se ještě bude v následujících týdnech
diskutovat ve výboru (v novém složení). Výbor vyzval všechny, kdo mají názor do diskuse, ideálně
odborný názor, aby ho prezentovali. Vše bude zváženo a na dalším shromáždění bude
prezentován návrh řešení.

Ve  21 hod. bylo shromáždění podle plánu ukončeno.

Závěrečná organizační poznámka

Po shromáždění byl výbor SVJ informován policií ČR, že bylo některým ze členů SVJ podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele ohledně falšování plných mocí na předmětném
shromáždění. Výbor není účastníkem řízení, tedy byl pouze ze strany policie ČR požádán
o součinnost.

Po ukončení vyšetřování byl výbor informován o jeho závěrech: plná moc p. Tomana byla
potvrzena jako falešná, její předložení na shromáždění tedy bylo protiprávní. Pan Josef Machurka
se k tomuto činu doznal. Výbor považuje toto zjištění policie za velmi závažné a jako
bezprecedentní pokus o zmanipulování shromáždění.

Důležité je, že legitimita shromáždění nebyla zpochybněna, protože falešná plná moc byla správně
z hlasování vyřazena. Tedy všechna rozhodnutí jsou platná.

Předseda shromáždění: Zapsal: Ověřila:
Ing. Lenka Cenková Ing. Marek Volf Vlasta Kallupová
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