
Zápis ze schůze výboru SVJ Tererova 1355-56 ze dne 10.5.2022
Přítomni za výbor: M. Volf, L. Cenková, K. Sentenská, F. Chroust
Přítomni za KK: A. Biskupová, V. Kallupová (část schůze)
Přítomni za členy: paní Filipová (část schůze)

1. Organizační bod:  Přítomnost členů SVJ a KK na jednáních výboru
Návrh: Schůze Výboru se může zúčastnit jakýkoliv člen SVJ, může se i zúčastnit
debaty. Výbor má právo odhlasovat zrušení veřejné diskuse v každém jednotlivém
bodě programu.
Hlasování členů výboru: Pro: 4, proti 0, zdržel se 0

Návrhy na doplnění znění zápisu (přikládáme v poslední verzi a originálním znění p.
Chrousta sepsaného po konání schůze):

K bodu 1.
“Pan Chroust znovu zopakoval (jako na první jeho schůzi 6.4.22), že výbor nedodržuje stanovy, když se jednání
výboru účastní více členů KK než jeden! - ČL XI., odst. (4), písm. c) – „KK je oprávněna účastnit se
(prostřednictvím svého zástupce) jednání výboru“ NE svých zástupců!!! Toto porušení je znovu patrné i ze
záhlaví zápisu! Poznámka: p. Chroust nikdy proti účasti jakéhokoli člena SVJ na schůzi výboru nebyl. Naopak
vždy jsem prosazoval i v minulém výboru v letech 2013-14, aby bylo umožněno, každému členovi SVJ, který
projeví zájem, aby se mohl schůze účastnit – na což jsou také svědci. Na schůzi 10.5.22 bylo tedy dohodnuto, že
za KK bude vždy v budoucnu označen jen jeden člen a případní ostatní členové KK budou za hosty. Můžeme to
všichni v příštích zápisech kontrolovat.”

Autor zápisu (a člen výboru) ke komentáři p Chrousta konstatuje:

K bodu 1. Považuji za irelevantní, jestli se budou účastnit další členové KK jako členové KK nebo jako hosté.
Právo požádat o slovo na schůzi výboru mají (měli) hosté úplně stejné jako členové komise. Podle mě bylo  tento
bod zbytečné diskutovat - členům komise (členům SVJ) je umožněno se účastnit výboru v libovolném množství

2. Pan Josef Machurka jako domovník/správce domu
Návrh (finální znění bodu po diskusi): Pan Machurka by opět prováděl údržbu domu
na DPP a z toho důvodu by byla ukončena spolupráce s údržbářem p. Vodárkem.
Hlasování členů výboru: Pro: 1 (p. Chroust), proti 3, zdržel se 0

Poznámka: p. Chroust chtěl uvést jako svůj názor do zápisu toto:
● náš dům potřebuje domovníka/správce

(k tomuto proběhla diskuse, že i větší domy, než náš, domovníka nemají a
fungují v pořádku a dále, že stejně jediným kandidátem by byl p. Machurka,
tedy otázka de-facto zní, jestli má tímto domovníkem být p. Machurka - proto
se také hlasovalo ve znění viz výše)

● vznik domovníka by nutně nemusel znamenat ukončení spolupráce s
údržbářem Vodárkem
(k tomu byla rovněž diskuse, ostatní členové výboru neměli stejný názor)

Návrhy na doplnění znění zápisu (přikládáme v poslední verzi a originálním znění p.
Chrousta sepsaného po konání schůze):



K bodu 2.
“Pan Chroust navrhl výboru aby pan Machurka vykonával funkci domovníka na DPP. V tzv. genezi (diskusi o
tomto bodu) nikde neřekl (dle záznamu), že by se tím měla zrušit správní firma. Ze záznamu je naopak patrné, že
to zmínila pí Cenková a tím to chtěla přiřknout p. Chroustovi jako jeho návrh, což odmítám a považuji to pokus o
manipulaci. Domovník nemůže přeci nahradit správní firmu, která nám dělá důležitý a nenahraditelný servis
(výbor ale nahraditelný je!). To by snad nenapadlo ani malé dítě ale jako pošpinění člena výboru by to pro
některé lidi z nižším IQ možná zabralo. A k osobě pana Vodárka jsem také hlasitě do záznamu řekl – nerušte
Vodárka bude to konkurence.”

Autor zápisu (a člen výboru) ke komentáři p Chrousta konstatuje:

K bodu 2. Kolem tohoto bodu byla dlouhá diskuse, která skončila hlasováním. Úkolem zapisovatele je
zaznamenat znění hlasování a jeho výsledek. Hlasující byli se zněním hlasování seznámeni. Zaznamenávat
každé slovo v diskusi předcházející hlasování možné bohužel není. Pokud bychom se měli podrobně v zápisu
věnovat názorům všech členů výboru, museli bychom ke každému bodu dát 4 odstavce, po jednom pro každého
člena výboru a jeho názor. Výbor je nicméně kolektivní orgán a rozhodnutí vytváří kolektivně.

3. Spolupráce s p. Rolcem (návrh p. Chrousta)
Návrh: Navázání nezištné spolupráce s p. Rolcem tam, kde nám může být
nápomocen, ale podle daných pravidel a podmínek.
Hlasování členů výboru: Pro: 3 (Chroust, Cenková, Volf), proti: 0, Zdržel se: 1
(Sentenská)

4. Agenda výboru - rozdělení jednotlivých pravomocí
Pan Chroust má dlouhodobě zájem zejména o oblast “Stavebně tech. činností”
a “Poptávky, výběr dodavatelů”. Výbor se dohodl tomuto dát zelenou a omezit
administrativní činnosti připadající na p. Chrousta jako člena výboru.

5. Bylo vyhlášeno hlasování per rollam
Termín vyhlášení byl 29.4. a hlasování je možné do 14.5. distribuci hlasovacích lístků
zajistila p.Cenková a p.Sentenská. Digitalizaci hlasovacích lístků provede p.Cenková.
Sčítání provede firma Jung Real s.r.o.

6. Vchod 6, kolárna (žádost člena SVJ)
Návrh: Umožnit zájemci/členovi SVJ  navrtání držáku na kola vlastními zdroji,
důvodem je zvýšení kapacity zaplněné kolárny.
Hlasování členů výboru: Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

7. Protipožární kontrola - plánovaná akce - na vědomí
Výzva všem na vědomí půjde do vývěsky, případně omezeně i do schránky - je třeba
z požárních důvodů bezodkladně vyklidit všechny předměty na chodbách před byty,
ale i mezi sklepy. Kdo svůj nepořádek neuklidí, bude identifikován dle fota požárního
technika a případná pokuta bude rozdělena mezi tyto spolubydlící.

8. Nedoplatky vyúčtování služeb
Vzhledem k růstu všech nákladů v poslední době lze předpokládat, že bude potřeba
průběžně navyšovat zálohy, aby nedocházelo k masivním nedoplatkům při ročním
vyúčtování - lepší dostávat zpět přeplatky, nebo doplácet drobné, než dostávat



složenky na velké částky k doplacení. Výbor se dohodl na tomto opatření: navržení
navýšení záloh pro členy SVJ. Podrobnosti přijdou dopisem pro členy do schránek.

9. Převod smlouvy na internet v kanceláři výboru od AIM k T-Mobile
Z důvodu ukončení fungování Planet A (AIM) byla smlouva převedena k T-Mobile,
p.Cenková zajistila slevu ve výši 100%. Tedy služba bude zdarma.

10. Dluh sousedních 2 SVJ, co mají kontejnery na našem pozemku
● byl zjištěn dluh na nájemném za roky 2020-2022, věc řešila p. Cenková, dluh

je již uhrazen, do budoucna navrhnout zvýšení nájemného a/nebo možnost
odkupu pozemků

● výbor připraví toto jako bod na podzimní shromáždění

11. Kontrola dokumentace ze strany Kontrolní komise
Kontrola proběhla 3.5.2022, kdy p.Cenková předložila veškerou dokumentaci a
odpovídala na veškeré dotazy.

12. Banky - dočasně volné prostředky
V per rollam hlasování byl uveden návrh, jak řešit dočasně volné prostředky SVJ.
Pokud bude schválen (v době zveřejnění zápisu již víme, že byl schválen), prověří
SVJ opět podmínky na trhu a zkusí získat od dané banky ještě lepší podmínky, než
byly schváleny v per rollam. Následně bez odkladu zajistí zřízení účtů.

13. Panty vstupních dveří
Výbor se již dříve dohodl na tom, aby se na jedněch dveřích vyzkoušela instalace
levného řešení pantů, které by nahradilo nákladnější výměnu. P. Chroust předložil
cenovou nabídku od firmy, ve které před lety působil. Výbor nabídku přijal, pouze
proběhla diskuze o možnostech záruky.

14. Střecha
Výbor se také snaží zajistit postup vpřed ve věci střecha - 25.4. proběhla prohlídka a
konzultace s odbornou firmou, v jednání je realizace sond a jejich vyhodnocení.
Jednání se zúčastnili Cenková a Chroust. Současně p. Cenková jedná s firmou, o
které na shromáždění hovořil p.Rolc.

Termín dalšího shromáždění bude vyhlášen na podzim 2022 (předpoklad).

Termín příští schůze výboru SVJ: 7.6.2022 v 18.30 v kanceláři výboru.


