
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ PAVLOVSKÁ A RUZYŇSKÁ
Se sídlem Ruzyňská 583, 162 00, Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
Společenství vlastníků jednotek domů je zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 499
Zápis z řádné schůze výboru společenství konané dne 3. září 2013

Přítomni:  B. Frieszová, L. Hamanová,  A. Šebíková, J. Uhlíř, M. Urbanová, M. Karfus
Omluveni:  K. Prokůpek, P. Kulhánek, J. Jalovecký
Za DR: S. Chalupa, ing. Bělohlávková, I. Hortová
Hosté: p. Růžová
/Viz prezenční listina/

Program: 1. Kontrola úkolů zápisu ze schůzí 5. a 18. června 2013
2. Zpráva o chodu SVJ během července a srpna 2013
3. Zpráva o stavu přidělení dotace ve 2. pololetí
4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
5. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky
6. Různé

Ad.1 
Byly  zkontrolovány uložené  úkoly a  jejich plnění.  Výbor  stručně konstatoval,  že  ve věci 
možného trestního oznámení nebude do doby jednání SVJ podnikat žádné kroky.
Odměna  1000,-  Kč  pro  pana  Hladkého  byla  vyplacena  (úhrada  nákladů  za  výpočty  při 
porovnání cenových nabídek).

Ad 2.
Prázdninový chod kanceláře byl zabezpečen a proběhl bez problémů; B. Frieszová
poděkovala všem, kteří se na provozování úspěšně podíleli.
Z     hlavních aktivit  :
Fa  Porteo poslala  vyúčtování;  vlivem  DPH  se  zvedla  cena  GJ.  Výbor  musí  řešit  do 
budoucna otázku způsobu vytápění kotelny, ceny LTO budou jen růst!!!
Problematika bude na programu jednání vlastníků na shromáždění. 

28.7.2013 došlo k vloupání do prostoru kontejnerů. Výbor se bude zabývat otázkou možné 
výměny klíčů od prostoru kontejnerů a zváží, i přes vyšší náklady, pořízení nových zámků. 
Máme ověřené informace, že někteří obyvatelé „vilek“ v Ruzyni, v našem sousedství, mají 
přístup  a  vlastní  klíče  !!!!!!!!,  s jejichž  pomocí  se  dostávají  do  kontejnerů  a  odkládají  si 
zdarma odpad. Žádáme všechny vlastníky,  aby případné podobné případy, na které narazí, 
hlásili neprodleně na výbor!!!

Byly podány informace o nových vlastnících a o probíhajících rekonstrukcích v jednotlivých 
vchodech.
Zatékání do nejvyšších pater (střecha), a ve štítech domů. Do říjnové schůze výboru zajistit 
nabídku na opravu . Zabezpečí J. Uhlíř a B. Frieszová.
Výměna vodoměrů proběhla, jeden případ se opozdil a je řešen nyní. Drobné nedostatky se 
průběžně rovněž řeší.

Koncem srpna proběhlo jednání ohledně soudního sporu, který vede SVJ s panem Lohrem. 
Touto kauzou se intenzivně zabývá náš právník, abychom nalezli nejlepší řešení.



Parkování – dosud ne všichni mají a používají parkovací kartu. Žádáme ty vlastníky, kteří ji 
z nějakého důvodu nemají, aby si ji urychleně vyzvedli. Důrazně upozorňujeme na povinnost 
karty při parkování používat!!!!
Dvě nepojízdná vozidla byla odstraněna.
Přidělena byla parkovací místa 79 (pí Coufalová); 19 (p. Vágenknecht); 187 (pí Šmahelová).

Dozorčí rada  provedla v červenci plánovanou kontrolu. Bohužel účetní firma má zpoždění 
a chybí některé důležité podklady. Bude řešeno průběžně.

Ad 3.
Předsedkyně B. Frieszová informovala o přidělení dotace na 2. pololetí.

Ad 4.
Kauza  „Dejdar“ –  výbor  diskutoval  současný  stav,  kdy jsme  vyhráli  první  soudní  spor 
o 950 tisíc Kč. Zatím došla určitá platba, jaký bude další vývoj ve splátkách nelze předvídat. 
Vedeme s uvedenou společností další spor. Výbor řeší kauzu společně s právníkem a s účetní 
firmou. Informace bude podána na Shromáždění vlastníků.

Předsedkyně B. Frieszová informovala o finanční situaci a souvisejících případech. Máme 
v zásadě jednoho dlužníka,  který slíbil  částku 7 346,- Kč uhradit,  ale stále má zpoždění, 
proto mu výbor uloží penále.

Diskuze  byla  i  kolem  plateb  za  balkony,  které  nejsou  součástí  bytových  jednotek  /tzv. 
„společné“  balkony.  Výbor  upozorní  konkrétní  členy  na  povinnosti  vyplývající  z našich 
předpisů.

Ad 5.
Vzhled ke zpoždění účetní firmy musíme prodloužit termín dodání zprávy o vyúčtování pro 
vlastníky.

Ad 6.
Dále výbor diskutoval:

- oplocení asfaltového hřiště;
- opravu 1 koše a obnovu čar na hřišti;
- přemístění „kolotoče“ – v této věci bychom uvítali „brigádu“ pomocníků;
- opravu vchodových dveří  (588) – je v kompetenci vchodové samosprávy;
- možné řešení vhodné úpravy dlažby před hlavními vchody /za vlhka je kluzká/;
- náhradu škody za poničený trávník nedbalým pracovníkem městské části /při postřiku 

herbicidem/ - máme k tomu fotodokumentaci;
- výměny žárovek na chodbách – jsou k dispozici u pana Košíčka;
- nabídku na laserovou tiskárnu a aktualizaci SW pro počítač v kanceláři společenství.

Rozsáhlá  debata  byla  věnována „nabývacím titulům“; výbor diskutoval  záležitosti  kolem 
prohlášení vlastníka /co je součástí bytu a co není/; závěry znovu ověříme a návrhy zahrneme 
do Stanov a OŘ, které by mělo projednat a schválit Shromáždění vlastníků. Mimořádný výbor 
k této problematice  proběhne dne 10. září 2013 v 19:00 hod

Další řádná schůze výboru se podle plánu skuteční 8. října 2013 v 19:00 hodin.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


