
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 4,

svolaného Výborem Společenství vlastníků jednotek Tererova 1355 – 1356

jež se konalo ve středu 9. 11. 2022 v 18 hod
v jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Úvod a kontrola usnášeníschopnosti, volba zapisovatele a ověřovatele

Pan Volf z pozice předsedajícího shromáždění na úvod přivítal všechny přítomné a
zástupce skrutátora vysvětlil způsob hlasování.

Bylo konstatováno, že je přítomno 69,01% vlastníků a shromáždění vlastníků je
usnášeníschopné.

Návrh: Zapisovatelem shromáždění byla navržena Lenka Cenková.
Hlasování: přítomno 69,01% vlastníků, pro 94,86% přítomných, proti 5,14%
přítomných, zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

Návrh: Ověřovatelem zápisu ze shromáždění byla navržena Vlasta Kallupová.
Hlasování: přítomno 69,01% vlastníků, pro 94,17% přítomných, proti 5,83%
přítomných, zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

2) Schválení programu

Předsedající navrhl, aby bylo hlasováno o programu, jak byl uveden v pozvánce na
shromáždění. Pan Kyselý vznesl protinávrh, spočívající ve změně pořadí bodů
programu.

Návrh: Schválení programu dle pozvánky se změnou pořadí bodů: projednat body
č.5 a 6 před body č.3 a 4.
Hlasování: přítomno 69,01% vlastníků, pro 89,84% přítomných, proti 8,78%
přítomných, zdrželo se 1,38% přítomných. Návrh byl přijat.

3) Schválení umístění klimatizace veterinární kliniky na plášť budovy

Návrh řešení byl uveřejněn ve vývěskách domu spolu s pozvánkou na shromáždění.



Návrh: Schválení umístění klimatizace veterinární kliniky na plášť budovy, dle
předloženého plánku, s tím, že potřebné rozvody budou vedeny pod fasádou a
fasáda bude v daném místě po realizaci opravena.
Hlasování: přítomno 69,01% vlastníků, pro 92,67% přítomných, proti 1,42%
přítomných, zdrželo se 5,91% přítomných. Návrh byl přijat.

4) Informace o rostoucích cenách energií a návrh na navýšení záloh

Předsedající uvedl důvody zařazení tohoto bodu a paní Lenka Cenková dodala, že v
tomto bodě je zájem, aby proběhla zejména diskuse mezi vlastníky a bylo nalezeno
řešení akceptovatelné pro velkou většinu vlastníků.

Do diskuse se zapojilo množství lidí, byly řečeny konkrétní příklady,o kolik by mohly
být zálohy navýšeny. Z diskuse vzešel následující návrh:

Návrh: Plošné navýšení záloh na teplou vodu, vodné stočné a teplo o 10%, s
účinností od 1.1.2023.
Hlasování: přítomno 68,54% vlastníků, pro 94,93% přítomných, proti 1,24%
přítomných, zdrželo se 3,83% přítomných. Návrh byl přijat.

Na závěr bylo řečeno, že pokud mají vlastníci zájem, mohou si pochopitelně zálohy
navýšit více dle svého přání. Pokud by v průběhu roku došlo k dalšímu skokovému
navýšení cen, bude znovu předložen obdobný návrh ke schválení.

5) Pravidelné navyšování příspěvku do FO dle inflace

Pan Marek Volf vysvětlil důvody výboru, coby řádného hospodáře, k předložení
vlastníkům návrhu na pravidelné zvyšování odvodů do fondu oprav o průměrnou
roční míru inflace za předchozí rok, vyhlašovanou ČSÚ v březnu následujícího roku,
a to s tím, že první navýšení by proběhlo 1.4.2023. Také upřesnil, proč je třeba tuto
otázku předložit k rozhodnutí vlastníkům.

Proběhla širší diskuse, kde byly probrány různé varianty. Někteří vlastníci vyjádřili
názor navyšovat o konkrétní částku nikoliv o inflaci, jiní hovořili o jednorázovém
navýšení, nikoliv pravidelném. Pan Kyselý přednesl konkrétní částky kolik by
navýšení mohlo být na nejběžnější byty o velikosti 60m2. Z důvodu roztříštěnosti
diskuse navrhla paní Cenková nejprve hlasovat o tom, zda bude navyšování
pravidelné. Pan Kyselý vznesl následující protinávrh:

Návrh: Navýšení příspěvku do FO proběhne jednorázově.
Hlasování: přítomno 68,54% vlastníků, pro 77,66% přítomných, proti 20,96%
přítomných, zdrželo se 1,38% přítomných. Návrh byl přijat.

Následovala diskuse o tom, o kolik bude příspěvek navýšen. Výbor navrhl: navýšení
o průměrnou roční míru inflace za rok 2022, vyhlašené Českým statistickým úřadem,
s účinností od 1.4.2023. Pan Kyselý vznesl následující protinávrh:



Návrh: Navýšení příspěvku do FO o 2/3 průměrné míry roční inflace vyhlášené za
rok 2022 Českým statistickým úřadem, s účinností od 1.4.2023.
Hlasování: přítomno 68,54% vlastníků, pro 50,61% přítomných, proti 6,45%
přítomných, zdrželo se 42,94% přítomných. Návrh byl přijat.

Přítomný zástupce vlastníka Prahy 11 uvedl, že k hlasování o bodě v tomto znění
neměl mandát, proto se hlasování zdržel. Současně tímto krokem umožnil, aby
rozhodli ostatní přítomní vlastníci.

6) Návrh na stabilizaci výboru – řešení personálního složení výboru SVJ a
KK

Pan Marek Volf uvedl, jakým způsobem funguje výbor po dovolbě pana Františka
Chrousta v březnu tohoto roku. Dále byli vlastníci informováni o tom, že někdo
anonymně podal trestní oznámení na všechny členy výboru a KK vyjma pana
Chrousta a paní Biskupové. Na základě těchto skutečností není představitelné, aby
výbor pokračoval ve stávajícím složení.

Pan František Chroust začal na místě číst údajné důkazy ke svým tvrzením, která
dal vlastníkům písemně do schránek před shromážděním. Ve věci ceny výtahů
prezentoval cenovou nabídku, která měla údajně dokazovat nadhodnocování
zakázky, nabídka měla být na výměnu 1 výtahu za cenu 2,5 mil. Paní Lenka
Cenková požádala, aby z cenové nabídky informace přečetl raději pan Stránský.
Ukázalo se, že nabídka je na 2 výtahy za 2,5mil Kč nikoliv na 1 výtah. Dále pan
Chroust přečetl vyjádření zástupce firmy Alkion, přičemž předmětem bylo údajné
neprofesionální a zdržující chování paní Lenky Cenkové a jak se vše změnilo k
lepšímu po nástupu pana Chrousta. Pan Chroust byl požádán, aby vyjádření firmy
dal k nahlédnutí přítomným vlastníkům. Odmítl to. Na poznámku paní Cenkové, že
tiskopis není opatřen ani hlavičkou firmy ani podpisem, dokument schoval do
batohu.

Zástupce Prahy 11 uvedl, že rozhodnutí Rady MČP11 předcházelo několik osobních
jednání jednotlivých radních s panem Františkem Chroustem, kdy “měli možnost
vnímat jeho konfliktní jednání a pochybení při správě cizího majetku, když jednal v
rozporu s kolektivním rozhodnutím statutárního orgánu SVJ”. Výsledkem byl mandát
k podpoření návrhu na odvolání pana Chrousta.

V další diskusi vystoupilo více členů a zaznělo hodně myšlenek. Pan Marek Volf
mimo jiné informoval vlastníky, že je bezpodmínečně nutné, aby vlastníci přijali
rozhodnutí, zda bude odvolán pan František Chroust, v opačném případě jsou
ostatní členové výboru připraveni s okamžitou platností rezignovat na své funkce ve
výboru, a bylo by nutné provést dovolbu do výboru.

Na přímou výzvu p. Volfa všem přítomným členům ke kandidatuře do výboru (zdali
je někdo připraven kandidovat do výboru, pokud aktuální výbor rezignuje) nikdo
kladně nereagoval.

Pan Chroust nakonec před hlasováním opustil sál.



Návrh: Odvolání pana Františka Chrousta z funkce člena výboru.
Hlasování: přítomno 61,33% vlastníků, pro 85,74% přítomných, proti 10,73%
přítomných, zdrželo se 3,53% přítomných. Návrh byl přijat.

Vlastníci rozhodnutím o odvolání p. Františka Chrousta rozhodli automaticky o tom,
že paní Aneta Biskupová, která byla zvolena na shromáždění SVJ dne 24.3.2022
náhradnicí do výboru, se dnešním dnem stala jeho členkou.

Dovolba členů Kontrolní komise

Do Kontrolní komise bylo třeba dovolit 2 členy. Paní Lenka Cenková navrhla pan
Jaroslava Kyselého, který to odmítl.

Pan Kyselý vznesl myšlenku, že kontrolní komise by za svou práci měla být
ohodnocena, i z toho důvodu, aby byla nezávislá na výboru. Byla navržena částka
1.000,- Kč za měsíc pro každého člena. Toto téma bude předloženo k rozhodnutí
vlastníkům formou per rollam (protože nebylo v pozvánce na toto shromáždění, není
možné o tom hlasovat).

V průběhu diskuse, kdy nikdo z přítomných neměl o tuto pozici zájem, znovu zazněla
prosba aby kandidoval pan Jaroslav Kyselý. Po krátké diskuzi navrhl pan David
Stránský, že tedy budou kandidovat spolu. Přítomní tento návrh podpořili bouřlivým
potleskem, oba pánové s kandidaturou souhlasili a bylo přistoupeno k hlasování.

Návrh: Volba pánů Jaroslava Kyselého a Davida Stránského do kontrolní komise.
Hlasování: přítomno 61,33% vlastníků, pro 100,00% přítomných, proti 0,00%
přítomných, zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

7) Projednání odměn statutárním orgánům - návrh člena SVJ

Pan Vladimír Zurek, jakožto navrhovatel bodu, se na úvod dotázal paní Lenky
Cenkové kde a kým byla stanovena odměna pro výbor. Odměnu pro výbor (pro
všechny členy dohromady) schválilo shromáždění vlastníků v roce 2013 ve výši
20.000,- Kč hrubého na měsíc. Pan Zurek dále vyjádřil své rozčarování a
nepochopení nad tím, že od té doby nebyla částka nikdy upravována. V další diskusi
členové výboru uvedli, že z důvodu nemalého navýšení příspěvku do FO v roce
2021, nikomu nepřišlo na mysl navyšovat ještě odměnu pro výbor. Nicméně je
pravdou, že od roku 2013 vzrostla průměrná mzda o cca 50%.

8) Zahájení diskuse o PROFI předsedovi - návrh člena SVJ

Vystoupil pan Rolc (byl zplnomocněn členem SVJ) s osobní zkušeností jak funguje
profi-předseda v domě kde bydlí, a dále přidal informace jak to funguje v dalších



domech, kde pan Rolc v rámci svého zaměstnání provádí technickou údržbu.
Veškeré zkušenosti byly veskrze negativní a důrazně všechny přítomné před touto
možností varoval i proto, že při změně rozhodnutí členů SVJ není jednoduché
profi-předsedu odvolat.

Shromáždění vlastníků skončilo v 20:55.

Příloha zápisu: prezenční listina
pozvánka

Předsedající shromáždění: Zapsala: Ověřila:
Ing. Marek Volf Ing. Lenka Cenková Vlasta Kallupová


