
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 5. února 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek, L. Hamanová, J. Jalovecký
Za DR: I. Hortová, S. Chalupa

/Viz prezenční listina/

Program: 1. Kontrola úkolů podle zápisu z 1/2013
2. Revize soudních sporů s jednotlivými vlastníky
3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
4. Příprava výběrového řízení na nové vodoměry
5. Různé

Ad 1.
Kontrola plnění úkolů – 1/2013 schůze se řídila programem:

1. Kontrola stavu převzetí celkové agendy od bývalého předsednictva 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

Předsedkyně výboru informovala o průběhu předávání agendy se všemi peripetiemi – členové výboru se 
povětšinou podíleli a tak jsou informováni o problémech a potížích, které znesnadňovaly vlastní průběh 
předávání. Nakonec bylo ukončeno až k 31.1.2013.
Jsou sepsány protokoly.  Otázka dokumentů,  které  předány z nějakých důvodů nebyly,  se  bude řešit 
následně.
Při předávání účetní agendy byla nápomocna nezávislá účetní Kateřina Nevědělová, která vypracovala 
předávací protokol. Bývalé předsednictvo, ani paní Jindřichová, účetnictví nepředávali.  

Žádost o dotaci byla řádně podána.

V     rámci kontroly úkolů se výbor zabýval  :
Pan  Chalupa  přednesl  vyjádření  pana  Uhlíře,  že  je  potřebné  zajistit  opravu  vnějšího  pláště  omítky 
a soklu budovy, oprava stáčecího místa-rám v poklopu kolem omítky je poškozený, kontrola a oprava 
prasklých  skleněných  tabulí  budovy  kotelny,  žádoucí  je  nový  hydroizolační  nátěr  v úložišti  LTO 
a oprava rozvodu LTO před čerpadly. Výbor se dozvěděl, že zařízení kotelny odpovídá inventárnímu 
seznamu. Tímto pana Uhlíře žádáme, aby výboru tento inventární seznam poskytl. Je potřebné vyměnit 
11  let  starý  (velký)  hasicí  přístroj!  Předsedkyně  výboru  zajistí  doplnění  smlouvy  s firmou  Porteo 
-požadujeme hlavně informace o tom, co je zahrnuto v platbě měsíčního paušálu. 
Informace pana Chalupy byla doplněna předáním fotodokumentace. Po diskusi bylo schváleno, aby se 
uskutečnila  schůzka  s p.  Klierem,  kde  se  proberou  všechny  důležité  body  související  s provozem 
kotelny. Schůzky se zúčastní p. Frieszová, p. Hortová, p. Jalovecký a p. Chalupa. Paní Frieszová potvrdí 
všem termín jednání. Předběžně domluveno na 12. 2. 2013 v 16 hod.  Paní P. Hortová požádala, aby 
„Provozní kniha kotelny“ byla k dispozici dozorčí radě – odsouhlaseno výborem.



Ing. Kulhánek doplnil rozpočet o cash flow. Finální verze včetně „zanesených faktur“ bude hotová do 
příští schůze výboru v březnu 2013.

Ad 2.
Revize soudních sporů.
Výbor se zabýval následujícími kauzami:

- Dejdar: Rozhodnutí soudu je pro SVJ příznivé. Na základě doporučení JUDr Prochásky vyčkat 
do konce lhůty pro dovolání. Posléze přistoupit k dalšímu kolu jednání.

- Ing. Steiner: Výbor souhlasí s narovnáním sporu.

Ad 3.
Přednesla předsedkyně paní Frieszová:

Výbor schválil proplacení faktur splatných v únoru 2013.  
Pozn: Faktury týkající  se opravy vnitřního vybavení  kotelny budou projednány v rámci schůzky s p.  
Klierem, Porteo.

Dozorčí  rada  požaduje  od  účetní  firmy  jednou  měsíčně  také  seznam dodavatelských  faktur.  Výbor 
souhlasí.

Nedoplatky k datu 31. prosince 2012 činí cca 80 000,- Kč. Dva vlastníci (pí Šamořilová, pan Kulhavý) 
požádali o splátkový kalendář – výbor souhlasí.

Účetní firma Ing. Hájek/Ing. Kočová nově do měsíčního vyúčtování přidává jednotlivě čerpání fondů 
samospráv, čerpání fondu oprav, centrálního a provozního fondu a seznam dlužníků.

Paní Hortová požádala,  aby výbor od firmy Ing. Hájek&Ing. Kočová vyžádal  výpis z účtu mezd za 
minulý rok, kolik a komu bylo vyplaceno, jakým dokladem účtováno; ke kontrole mzdové listy. Tento 
proces opakovat nadále čtvrtletně. Výbor souhlasí, provede účetní firma na výzvu předsedy DR.

Při vymáhání pohledávek nelze zveřejnit konkrétní jména osob, pouze číslo bytové jednotky. Vlastníci, 
kteří se odvolali  proti vyúčtování služeb nemají povinnost platit; záležitost  řeší právník.

Vzhledem k tomu, že zatím nejsou nastavené mechanismy kontroly, navrhl pan Chalupa, aby v rámci 
kontroly plateb byly povinně angažovány 2 osoby. První – nastaví interní pohyby na účtu, zadá příkazy 
k úhradě, druhá (nadřízená) - odesílá pokyn do banky. Prověří a zajistí p. Frieszová.

Ad 4.
Příprava výběrového řízení na nové vodoměry.
Proběhl mimořádný odečet vodoměrů; u zjištěných závad výbor souhlasí s okamžitou výměnou. Pan 
Prokůpek a pan Jalovecký spočítají spotřebu vody (do 10. 2. 2013).

Paní Hortová přednesla zprávu o chystaném výběrovém řízení na nové vodoměry.
Výbor  vedl  obšírnou  diskusi  na  dané  téma.  Členové  výboru  odhlasovali  výběr  přesnějších 
„vodárenských  vodoměrů“.  Radiový  odečet  byl  hlasováním  výboru  zamítnut.   Výbor  se  zatím 
nerozhodl,  zda  bude  probíhat  také  přestavba/umístění  vodoměru  před  bytový  uzávěr  vody.  Někteří 
zástupci vchodů nedodali potřebnou fotodokumentaci, takže chybí přesný odhad počtu problémových 
bytů - špatný přístup do šachty. Oslovení zástupci slíbili, že chybějící dokumentaci dodají. P. Hortová 
vypracuje poptávku, následně ji zveřejní na webu. Připomínky zasílejte na info@ibone.eu.



Ad 5. 

V     rámci bodu „Různé“ výbor projednával  :

Diskuse k vypsání výběrového řízení na správce/údržbáře. Výzva bude vyvěšena na nástěnkách a na 
webu, případní zájemci posílejte své písemné nabídky na mail  info@ibone.eu. Na březnovém jednání 
výboru bude rozhodnuto o výsledku, příp. dalším kole. 

Paní Hortová upozornila na chybu, které se dopustilo bývalé předsednictvo, které vyplatilo přeplatky za 
vyúčtování  služeb,  aniž  by  odpovědělo  na  odvolání  proti  vyúčtování,  což  je  v rozporu  s vyhláškou 
372/2001 Sb.

Výbor odsouhlasil web „www.ibone.eu“ jako oficiální pro naše společenství. 

Předsedkyně  DR  požádala  výbor  o  klíče  od  kanceláře  SVJ  pro  účely  kontroly  dle  stanov.  Výbor 
odsouhlasil.

Návrh  na  zadávání  výběrového  řízení  přednesl  p.  Chalupa.  Bude  vyvěšen  na  webu  společenství 
k připomínkám a podnětům. Na březnové schůzi bude problematika vyhodnocena.

Předsedkyně informovala o vloupání do pěti vchodů a o průběhu řešení s Policií ČR. V souvislosti s tím 
nutno řešit znovu otázku pojištění – paní Urbanová; přesun na březnové zasedání výboru.

Samospráva vchodu 589 požaduje zrušení elektroměru u mandlu. Výbor souhlasí.

Na základě výzvy na právní služby proběhlo jednání se čtyřmi zájemci. Víc informací na příští schůzi 
výboru.

Diskuse k parkovacím místům – uvedla paní Frieszová. Budou zveřejněna pravidla, jakým způsobem se 
stání budou přidělovat a evidovat.

11. ledna 2013 proběhla výměna vodoměru před kotelnou a následně proměření vodoměru. Na základě 
„Osvědčení o výsledku zkoušky“ bylo konstatováno, že vodoměr vyhovuje stanoveným podmínkám.  

Telefon 605 179 360 převeden na paušální platbu, stává se mobilním číslem společenství.

Zapsal: Martin Karfus
 místopředseda výboru SVJ

mailto:info@ibone.eu

