
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 čtvrtek 6. 10. 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 předsedy shromáždění na úvod přivítal všechny přítomné a zástupce
skrutátora vysvětlil způsob hlasování.

Při prezenci předložili 3 vlastníci neověřené plné moci, proto nebylo možné je zaregistrovat:
paní Bubeníčková, pan Kyselý - 2 plné moci, pan Zurek - 4 plné moci.

Bylo konstatováno, že je přítomno 56,60% vlastníků a shromáždění vlastníků
je usnášeníschopné.

Návrh: Zapisovatelem shromáždění byla navržena Lenka Cenková.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 92,64% přítomných, proti 0,59% přítomných,
zdrželo se 6,76% přítomných. Návrh byl přijat.

Návrh: Ověřovatelem zápisu ze shromáždění byla navržena Vlasta Kallupová.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 87,50% přítomných, proti 11,66% přítomných,
zdrželo se 0,84% přítomných. Návrh byl přijat.

2) Schválení programu

Paní Švábová poukázala, že v bodě 11.Různé jsou uvedena písmena „a“ „c“ ale chybí „b“.
Bylo konstatováno, že se jedná o překlep.

Pánové Kyselý a Zurek vznesli několik dotazů, jakým způsobem bude hlasovat zmocněnec
Prahy 11 (Mgr. Lapáček) a jaký má mandát. Proběhla kontrola plné moci (na žádost p. Zurka)
a diskuse, kterou Mgr. Lapáček ukončil s tím, že připomněl přítomným, že každý vlastník,
tedy i Praha 11, má právo hlasovat dle své svobodné vůle.

Návrh: Schválení programu dle pozvánky.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 90,08% přítomných, proti 8,24% přítomných,
zdrželo se 1,68% přítomných. Návrh byl přijat.

3) Informace o proběhlých opravách a činnosti výboru

Lenka Cenková přednesla zprávu o činnosti výboru, která byla shromážděním vzata
na vědomí.

Součástí zprávy byla také informace o provedené havarijní výměně brzd na výtazích
ve vchodech 1355/4a, 1356/6a.



Návrh: Dodatečné schválení havarijní výměny brzd na výtazích 1355/4a, 1356/6a.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 100,00% přítomných, proti 0,00% přítomných,
zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

4) Zpráva kontrolní komise

Zpráva kontrolní komise k současné situaci ve výboru SVJ a k jeho fungování byla vlastníkům
distribuována společně s pozvánkou na shromáždění.

Aneta Biskupová prezentovala zprávu kontrolní komise o proběhlých kontrolách a zjištěních.
Zpráva byla shromážděním vzata na vědomí.

V navazující diskusi bylo poukázáno na rozpor Prohlášení vlastníka a dokumentu Opravy
v bytových jednotkách, který definuje společné části domu, a který byl v roce 2013 schválen
shromážděním. Bylo navrženo dodatečné schválení údržby hliníkových oken v bytových
jednotkách. Mgr. Lapáček upozornil, že takovýto bod nebyl uveden v pozvánce
na shromáždění a proto není možné o něm hlasovat.

5) Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za rok 2021

Účetní závěrka za rok 2021 byla zveřejněna ve vývěskách domů a současně na webových
stránkách SVJ spolu s pozvánkou na shromáždění vlastníků.

Návrh: Schválení účetní závěrky za rok 2021.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 100,00% přítomných, proti 0,00% přítomných,
zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

Kateřina Sentenská přednesla zprávu o hospodaření s finančními prostředky SVJ
za uplynulou část roku 2022. Mimo jiné informovala přítomné o prostředcích uložených
na spořícím a termínovém účtu a jak jsou úročeny. Zpráva byla shromážděním vzata
na vědomí.

6) Zvýšení nájmu za pozemky pod kontejnerovým stáním sousedních domů
Marek Volf vysvětlil přítomným situaci kolem našich pozemků, na nichž mají 2 sousední
domy své kontejnery na směsný odpad. Dále vysvětlil, jakým způsobem výbor vypočetl
navrhovanou výši nájemného 1700,-Kč za měsíc.

Návrh: Schválení zvýšení nájmu za pozemky pod kontejnerovým stáním sousedních domů
na částku 1700,-Kč/měsíc a sjednání inflační doložky.
Hlasování: přítomno 56,60% vlastníků, pro 100,00% přítomných, proti 0,00% přítomných,
zdrželo se 0,00% přítomných. Návrh byl přijat.

7) Pravidelné navyšování příspěvků do FO dle inflace

Marek Volf uvedl, že zařazením tohoto bodu by výbor rád zahájil diskusi na toto téma
a vyslechl názory vlastníků. Současně uvedl, že historicky byly příspěvky do FO
podhodnoceny, proto nyní SVJ nemá našetřeno dostatek financí na některé potřebné
opravy.

Diskuse se účastnili zejména pánové Chroust, Kyselý, Volf a Mgr. Lapáček. Po vyostřené
diskusi vyzval pan Kyselý přítomné k opuštění shromáždění (tzv. hlasování nohama)
se zřetelem k tomu, že je veřejně známé, jakým způsobem bude hlasovat zmocněnec Prahy
11.



Na tuto výzvu opustilo jednání 11 vlastníků včetně člena výboru Františka Chrousta,
kteří zastupovali 8,2% vlastníků. Svým odchodem učinili shromáždění
neusnášeníschopným, neboť na místě zůstalo 48,4% vlastníků.

Shromáždění vlastníků bylo ukončeno v 19:45.

Zbývající členové výboru poděkovali přítomným vlastníkům za účast. Dále probíhala živá
diskuse, kde se probralo několik témat, zejména však fungování výboru jako kolektivního
orgánu.

Následně pan Kazda, jakožto předseda kontrolní komise, předal výboru svou rezignaci
s odůvodněním, že s výborem, jehož členem zůstává pan Chroust, nedokáže nadále plnit
povinnosti člena kontrolní komise.

Příloha zápisu: prezenční listina
pozvánka

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


