
NÁVRH NA ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ 

Dle čl. IX. Stanov a  §1211 zákona č. 163/2020 Sb., občanský zákoník v platném znění  

(dále jen NOZ) 

výbor  jako  statutární  orgán Společenství vlastníků jednotek Tererova č.p. 1355 - 1356 

IČO:  291 31 316 se sídlem Tererova 1356 / 6 ,  Praha 4 – Chodov ,  PSČ 149 00 

(dále také jen jako „SVJ“) 

zastoupený 

Ing. Lenka Cenková – předseda výboru, Kateřina Sentenská – místopředseda výboru,  

Ing. Marek Volf – člen výboru, František Chroust –  člen výboru 

navrhuje  usnesení  k  hlasování  per  rollam: 

1. Souhlasím, aby si vlastníci mohli na vlastní náklad zrušit odvětrávání spižírny. Práce může 

provádět libovolná firma, pouze musí být dodržena tloušťka betonové vrstvy jakožto 

protipožárního uzávěru. (celé znění technického posudku je k dispozici u výboru SVJ)  

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se            

2. Souhlasím, aby byl jménem SVJ Tererova 1355-1356 zřízen jeden nebo více spořících účtů  

u společnosti MONETA Money Bank a.s. IČO: 25672720 a na tyto účty převedeno v součtu 

3.000.000 Kč ze spořícího účtu vedeného u Komerční banky IČO: 45317054 (celé znění 

nabídky společnosti MONETA Money Bank a.s. je k dispozici u výboru SVJ) 

Odůvodnění: stávající spořící účet nabízí úročení 0,03% a KB v tuto chvíli není schopna 

nabídnout nic lepšího, Moneta nabízí spořící účty s úroky 3,3% p.a. na 1mil a 2,7% p.a.  

na celý zůstatek, prostředky nejsou nijak vázány a mohou být použity okamžitě dle 

rozhodnutí shromáždění. Navrhované 3 mil Kč je necelá 1/4 všech prostředků SVJ. 

Prostředky jsou pojištěny dle zákona u obou bank stejně. Již v minulosti bylo shromážděním 

schváleno rozdělení prostředků za účelem snížení rizika – nyní je zde konkrétní nabídka. 

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se            

3. Souhlasím, aby byl jménem SVJ Tererova 1355-1356 zřízen termínovaný účet s dobou 

vkladu 1 rok u společnosti MONETA Money Bank a.s. IČO: 25672720 a na tento účet 

převedeno 3.000.000 Kč ze spořícího účtu vedeného u Komerční banky IČO: 45317054 (celé 

znění nabídky společnosti MONETA Money Bank a.s. je k dispozici u výboru SVJ) 

Odůvodnění: stávající spořící účet nabízí úročení 0,03%, termínovaný účet na 1 rok nabízí 

4,3%, prostředky je možné vybrat i dříve než za 1 rok ale je zde pokuta, proto navrhujeme zde 

uložit necelou 1/4 všech prostředků SVJ. Prostředky jsou pojištěny dle zákona u obou bank 

stejně. 

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se   

4. Souhlasím, aby byla zřízena bezplatná služba svoz bioodpadu. Službu zajišťují Pražské služby 

a.s. (celé znění nabídky je k dispozici u výboru SVJ) 

Odůvodnění: odvoz tříděného odpadu je zdarma, odvoz komunálního odpadu platíme a cena 

se stále zvyšuje. 

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se          



5. Souhlasím, aby bylo kontejnerové stání uzamykatelné. Každá bytová jednotka obdrží klíč. 

Odůvodnění: cena za odvoz komunálního odpadu letos opět vzrostla a do našich popelnic 

vyhazují odpad i lidé z okolních domů, s tím souvisí i nepořádek kolem popelnic a pohyb 

bezdomovců, SVJ měsíčně platí úklid a svoz nadrozměrného odpadu. Teprve po uzamčení se 

ukáže, zda opravdu potřebujeme tolik kontejnerů nebo je zde možné ušetřit. 

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se            

6. Souhlasím, aby si provozovatel cukrářské výrobny umístil reklamní poutač na fasádu domu 

vedle provozovny za měsíční poplatek. (grafické provedení reklamy je k dispozici u výboru 

SVJ) 

Odůvodnění: předchozí provozovatel reklamu umístil svévolně, ve fasádě už jsou díry, nový 

provozovatel umístí reklamu na stejné místo a bude hradit měsíční poplatek.  

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se            

7. Souhlasím, aby bylo provedeno čištění vzduchotechniky (odvětrávání kuchyní a koupelen) 

v maximální ceně do 250.000Kč. 

Odůvodnění: vzduchotechnika je zanesena letitými nánosy tuku, prachu a plísní. V minulosti 

na našem domě již musely zasahovat hasiči kvůli zabarvenému dýmu ze vzduchotechniky  

a doporučily vyčištění. Jedná se o nutnou údržbu ze střechy domu a do bytů se nevstupuje. 

souhlasím    /    nesouhlasím  /   zdržuji se 

    

Jméno a Příjmení  …………………………………………..   ………………………………………….. 

Datum narození : ………………………………    .……………………………….   

Podpis:  ………………………………   ………………………………. 

V Praze dne ………………………………….…                 

 (doplňte vlastnoručně den, měsíc a rok) 

  

Termín vyhlášení hlasování per rollam je 29.dubna 2022.  

Termín k vyjádření  je stanoven do 14.května 2022.  

Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek vhoďte do schránky SVJ v přízemí domu.  

Je-li jednotka ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví musí hlasovací lístek 

podepsat oba (všichni) spoluvlastníci, JINAK JE NEPLATNÝ. 

Veškeré podklady je možné si v písemné podobě prohlédnout u výboru v kanceláři SVJ  

dne 5. května mezi 18. a 19. hodinou. 

Rozhodnutí bude přijato, bude-li pro návrh usnesení hlasovat většina hlasů všech vlastníků. 

O výsledku hlasování budete písemně informováni v souladu se Stanovami společenství  

a NOZ. 


