
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 43956

Zápis ze  schůze výboru společenství konané dne 8. ledna 2013

Přítomni:  K. Prokůpek, M. Urbanová, B. Frieszová,  A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek, J.  Uhlíř, 
L. Hamanová

Za DR: D. Bělohlávková, I. Hortová, S. Chalupa

Omluveni: J. Jalovecký - nemocen

Program: 
 1. Kontrola stavu převzetí celkové agendy od bývalého představenstva  a správce.

2. Rozdělení úkolů členům výboru.
3. Zpráva o stavu přidělení dotace.
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – sestavení podrobného 

čerpání financí na první pololetí roku 2013.
5. Různé.

Ad 1.

Předsedkyně  paní  Frieszová  informovala  členy  výboru  o  průběhu  přebírání  celé  agendy.  Zatímní 
výsledky jsou pouze parciální.  Předává paní správcová Ing. Jindřichová, spolu s místopředsedkyněmi 
pp. Hatákovou a Rolinkovou. Přebírají za výbor B. Frieszová, M. Karfus /je-li možné i P. Kulhánek/, za 
DR I. Hortová. 
Konečný termín byl stanoven na 15. 1. 2013, je maximální snaha jej dodržet.

Ad 2.

Předsedkyně B. Frieszová navrhla zatímní rozdělení činností jednotlivým členům:

A. Šebíková – aktivity při informování vlastníků o nutných záležitostech apod.;
M. Urbanová – problematika pojistných smluv;
M. Karfus – zápisy z jednání, další administrativní úkony;
P.  Kulhánek  –  ekonomické  „poradenství“  (rozpočet,  zdroje  samospráv,  kontakt  na  účetní 
společnost…);
J. Uhlíř – problematika ohledně kotelny;
B. Frieszová – evidence dlužníků, problematika dotací.
(Pozn.: I. Hortová – předsedkyně DR  - se nabídla zabezpečovat správu webu).

Další okruhy aktivit budou stanoveny posléze podle potřeb, které vyplynou z běžné činnosti.

Důležitá diskuse v souvislosti s tímto bodem:
- Na žádost předsedkyně připraví do příští schůze výboru (5. 2. 2013) pan Uhlíř ve spolupráci s p. 

Chalupou  novou  inventuru  vybavení  kotelny  (byla  by  vhodná  i  informace  o  revizích  stavu 
kotelny). Rovněž bude přínosem doplnit o informaci, jaké nutné investice si společenství může 
plánovat v souvislosti se zefektivněním provozu kotelny.



- K nadnesenému  tématu  „jak  operovat  se  zdroji  jednotlivých  vchodů“  proběhne  samostatné 
jednání výboru; podklady připraví do únorové schůze pan Kulhánek a paní Frieszová.

Ad 3.

Informaci o podání žádosti v souvislosti s přidělením dotace přednesla paní Frieszová. 
Žádost na toto pololetí byla podána dne 7. ledna 2013.

Ad 4.

Z účetní firmy jsme od Ing. Petra Hájka obdrželi informaci o výši nedoplatků; k 30. 11. 2012 činila výše 
nedoplatků cca 376 tis. Kč.
Výbor se zabýval řešením otázky vymáhání pohledávek v případě, že překročí dohodnutý termín. Po 
diskusi doporučil závěr, aby s termínem k počátku února byla jména jednotlivých dlužníků zveřejňována 
na  nástěnkách  těch  vchodů,  kde  dlužníci  bydlí.  Toto  opatření  by  mělo  vyvolat  nápravu  v platební 
morálce. 

K podrobnému  čerpání  finančních  prostředků  na  prvé  pololetí  t.r.  se  sejdou  paní  Frieszová  a  pan 
Kulhánek. Je zde i zájem jednat s Ing. Hájkem; termín bude dohodnut co nejdříve.

Ad 5.

Vodoměry

Po  diskusi  a  výměně  názorů  rozhodl  výbor  o  jmenování  komise  ve  složení:  I.  Hortová, 
D. Bělohlávková, J. Jalovecký a p. Urban. Smyslem jmenování komise je provedení marketingového 
průzkumu s cílem přípravy následného vypsání výběrového řízení na nové vodoměry a jejich instalaci.

Správa nemovitosti

Shromáždění vlastníků na jednání 12.12.2012 uložilo vypsat nové výběrové řízení na správce. K diskusi 
o podrobnějších podmínkách (jaké budou kompetence nového správce, druh pracovní smlouvy … apod.) 
a o  organizaci  výběrového řízení se sejdou B. Frieszová, K. Prokůpek a M. Karfus v co nejbližší době.

Pro zlepšení možnosti všech vlastníků (zejména těch, kteří nevyužívají možnosti např. internetu apod.) 
k podávání informací a námětů bude obnovena schránka, přístupná „z ulice“ u vchodu č. 583; zde bude 
možné vhazovat písemné podněty, stížnosti atp.

Informace pro vlastníky o průběhu předávání a přebírání agendy

Místopředseda pan Prokůpek navrhl vypracovat po skončení přebírání celé agendy zprávu, která bude 
zveřejněna  jak  na  internetových  stránkách  společenství,  tak  vyvěšena  ve  všech  vchodech.  Bude 
provedeno po 15. lednu 2103, zabezpečí předsedkyně a místopředsedové.

Vedené soudní spory



Informaci podala předsedkyně B. Frieszová. Výbor bude řešit ve spolupráci s právní poradkyní; vlastníci 
budou průběžně informováni.

Informace dozorčí rady – přednesla paní Hortová

- Členové výboru byli vyzváni, aby vyjádřili svůj názor na název domény pro internetové stránky 
společenství, zřízení pracovních e-mailových adres a případné další připomínky. Svá vyjádření 
zašlou  všichni  členové  paní  Hortové  do  15.  ledna  2013  na  její  elektronickou  adresu 
(predseda.dr@ibone.eu). 
Všichni členové SVJ mají možnost na webu zveřejňovat své příspěvky.

- V rámci  přebírání  dokumentace  bylo  zjištěno,  že  složka  „Porteo  –  smlouva  o  provozování 
kotelny“  není  kompletní.  Výbor  požádá  o  pomoc  pana  Uhlíře,  aby  bylo  možno  podklady 
zkompletovat.

- Předsedkyně DR doporučila, aby při přebírání „účetnictví“  byl za výbor přítomen ještě nezávislý 
specialista  –  pro dokonalejší a jednoznačnější kontrolu dokladů. Výbor odsouhlasil.  Následně 
se usnesl, že po převzetí „účetnictví“ se provede vlastní analýza, optimálně v součinnosti s účetní 
firmou Ing. Hájka.

- Pan  Chalupa  předal  všem  přítomným  „Návrh  postupu  obsahu  na  vyhotovení  poptávky  do 
výběrového řízené SVJ“ a „Návrh postupu výběrového řízení“. Připomínky zašlou členové do 
15. ledna 2013 na adresu: chalupa.dr@ibone.eu.

- Byl nadnesen dotaz jaký systém zvolit pro rozúčtování ztrát vzniklých na „úniku“ vody – jaká 
kritéria  definovat.  Nejjednodušší  se  jeví  podlahová  plocha,  která  je  neměnná.  Touto 
problematikou  se  výbor  bude  průběžně  zabývat  a  zpracuje  koncept  závazné  metodiky. 
V této souvislosti výbor rozhodl o mimořádném odečtu vody ve všech bytových jednotkách pro 
zjištění  aktuálního  stavu.  Provedou  jednotliví  důvěrníci  ve  všech  vchodech.  Předtím  bude 
vyvěšeno v předstihu avízo o smyslu této akce. Současně bude ke dni 20. ledna 2013 proveden 
odečet  patních  vodoměrů  –  zajistí  pan  Uhlíř.  (Poznámka:  11.  ledna  2013  bude  provedena 
výměna vodoměru před kotelnou – přítomna bude i paní Friesová.)

Další informace

- O nové etapě akce „Zelená úsporám 2013“ informovali p. Kulhánek a Karfus; zde nejspíše naše 
společenství nenalezne uplatnění žádat o případnou podporu.

- Výbor souhlasí, aby předsedkyně dozorčí rady měla klíč od kancelářských místnosti pro potřeby 
jednání DR.

- Výměny zámků budou řešeny po ukončení celé akce související s přebíráním agendy.
- Náměty  na  využití  antény pro  rozhlasový  příjem budou následně  řešeny na  základě  zjištění 

zájmu vlastníků o tuto službu.

Příští zasedání výboru se koná podle plánu dne 5. 2. 2013.

Zapsal: Martin Karfus
 místopředseda výboru
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