
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 S, vložka 449

Zápis z mimořádné schůze výboru společenství konané dne 24. ledna 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek,  L. Hamanová, 
Jalovecký,  I. Hortová      /viz  prezenční listina/

Program: 1. Vloupání do některých vchodů společenství.
2. Informace o průběhu předávání
3. Odečet vodoměrů
4. Hospodaření samospráv k 30.11.2012
5. Schválení finančních výdajů
6. Různé

1. Předsedkyně výboru informovala o „vandalském“ vloupání do několika vchodů (590, 
584, 583, 589, 586). Případ řešila na místě Policie ČR. Vzniklá škoda činí cca 4 tis. 
Kč. V této souvislosti upozornila, aby zástupci vchodů znovu opakovaně upozornili 
vlastníky na nezbytné podmínky bezpečnosti a nepouštěli neznámé osoby do domu.

2. Informaci o průběhu „předávání/přebírání“ dokumentace opět přednesla předsedkyně 
paní B. Friszová. Problémy přetrvávají,  do aktivit  při této vyčerpávající  činnosti je 
zapojena řada členů výboru a DR. V úterý 29.1. předpokládáme další pokrok v této 
nebývale náročné akci. 

3. Odečet vodoměrů – byl domluven harmonogram postupu. Paní předsedkyně DR I. 
Hortová doplnila informaci o možnost fotografické dokumentace. Účelem je zjištění 
funkčnosti a přístupu k vodoměrům z hlediska jejich plánované výměny.

4. Paní  předsedkyně  B.  Frieszová  předala  členům  samospráv  údaje  o  hospodaření 
jednotlivých vchodů k 30.11. 2012.

5. Předsedkyně nechala hlasováním odsouhlasit proplacení faktur za vedení účetnictví, 
převedení telefonu 605 179 360 na paušální smlouvu, a fakturu za webhosting.  Výbor 
odsouhlasil.

6. V souvislosti  s jednáním s naším účetním panem Ing.  Hájkem dne  22.  ledna  2013 
upozornil  pan M. Karfus na citaci  bodu k provedenému účtování:  „Výbor schválil  
změnu účtování záporného zůstatku u zdrojů na opravy dle návrhu účetní firmy; tento  
vznikl  nesprávným  účtováním  před  1.  červnem  2011.  Oprava  bude  provedena 
v měsíční uzávěrce za prosinec 2012 interním dokladem“.

Další zasedání výboru proběhne v řádném únorovém termínu.

Zapsal: Martin Karfus


