
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 z mimořádné  schůze výboru společenství konané dne 26.2.2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková,  P. Kulhánek, L. Hamanová, J. Jalovecký, 
M. Urbanová
Za DR: I. Hortová,                              /Viz prezenční listina/

Program: 1. Správa o výsledku odečtu vodoměrů
2. Úklid společných prostor
3. Různé

Ad. 1. 
V termínu od 28.1 do 1.2. 2013 proběhl ve všech 10 vchodech mimořádný odečet vodoměrů. 
Důvodem bylo především zjistit funkčnost bytových vodoměrů na studenou a teplou vodu a 
přístup k nim pro plánovanou výměnu.
Jednotlivý zástupci vchodů provedli odečet a bylo zjištěny tyto závady. Ve dvou případech 
byla zjištěna závada na vodoměrech na teplou vodu a v jednom případě na studenou vodu. 
V těchto případech bude zajištěna výměna dne 28.2.2013

Výsledky odečtů zajistil člen výboru pan Prokůpek a pan Jalovecký. Pan Prokůpek poukázal 
na některé nesrovnalosti v odečtech u jednotlivých bytů. 

Dále bylo zjištěno, že ve domě 586 za poslední měsíc došlo k enormnímu nárustu spotřeby 
studené vody na patním vodměru. Při plánované výměně patního vodoměru v březnu 2013, 
požaduje  zástupce  domu  o  přeměření  na  nezávislém  pracovišti.  Výbor  hlasováním 
odsouhlasil. 

Předsedkyně DR paní Hortová informovala výbor o rozeslání výběrového řízení na výměnu 
bytových vodoměrů. Termín uzavření výběrového řízení je 21.3.2013.

Vzhledem  k tomu,  že  bývalé  předsednictvo  neodpovědělo  na  odvolání  vlastníků,  proti 
vyúčtování,  byla  věc konzultována s právním zástupcem a ten doporučil  postupovat podle 
platné vyhlášky č. 366/2010 Sb. Výbor hlasováním 5pro, 0proti, 2zdrželi – odsouhlasil. 

Člen výboru pan Jalovecký požadoval osadit  na stoupačky v domech vodoměry na teplou 
vodu. Z technických důvodů toto nebude možné, protože teplá voda stále cirkuluje.

Ad2. 
Pan  Prokůpek  z vchodu  584  na  základě  svolané  schůze  v domě  dne  ……..  vyslovil 
nespokojenost s úklidem jejich domu a termínem, kdy se dům uklízí. Dle informací od pana 
Prokůpka jsou nespokojeni i někteří vlastníci z vchodu 582.
Předsedkyně  výboru  osloví  firmu  Lesk  a  pokusí  se  sjednat  nápravu.  O  výsledku  bude 
informovat výbor. 

Ad3.
Členka výboru paní Šebíková bude u příštího stáčení LTO. Výbor souhlasí. 

Předsedkyně DR paní Hortová předložila nabídku na úsporu finančních prostředků na úklid, 
zahradník, hospodář/údržbář. Bude řešeno na řádné schůzi 5.3.2013

Zapsala:
Blanka Frieszová


