
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ PAVLOVSKÁ A 
RUZYŇSKÁ
Se sídlem Ruzyňská 583, 16200, 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. března 2013

Přítomni: B.Frieszová, A.Šebíková, M.Urbanová, J.Uhlíř, L.Hamanová, 
J.Jalovecký,                                                       
                P.Kulhánek
                Za DR: I.Hortová, D.Bělohlávková, S.Chalupa
                Hosté: J. Růžová

(Viz prezenční listina)

Program: 1) kontrola úkolů podle zápisu z 2/2013
               2) Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících

3) Metodika rozúčtování ztrát studené a teplé vody
4) Čtvrtletní zpráva DR
5) Revize dodavatelských smluv
6) Různé

Ad 1.
Kontrola plnění úkolů – 2/2013
- K žádosti o zrušení elektroměru u mandlu v 589 bylo konstatováno, že  na žádosti 
chyběl podpis. Z toho důvodu bude ve vchodu vyvěšena prezenční listina 
k podpisům vlastníků.
-Výbor konstatoval, že firma Porteo zaslala neúplnou informaci k vysvětlení 
obsahu paušálu. Doplnění informací zajistí p. Uhlíř.
- Firmou Porteo byl předsedkyni výboru předán seznam nutných oprav v kotelně 
s cenovým návrhem na výměnu potrubí TUV.
-Pan Uhlíř informoval výbor, že pro opravu olejového filtru se hledá řešení.
- Pan Uhlíř zjistí jaká je nabídka vodoměrů na TUV ke kotelně, včetně ceny a 
osazení do 19.3.2013.
-Doplnění rozpočtu SVJ na období 2012-2013 předložil p. Kulhánek s tím, že firma 
Hájek podklady poslala pozdě (5.3.2013). Do čtvrtka bude návrh rozeslán členům 
výboru a DR k připomínkám a se zápisem ze schůze výboru vyvěšen na nástěnkách 
samospráv.



- Současný stav soudních sporů vedených SVJ je následující: Jedna kauza „Dejdar“ 
je uzavřena ve prospěch SVJ, druhá se rozbíhá. O sporu s p. Lohrem informovala 
předsedkyně DR. pí Hortová – podklady pošle všem členům výboru a DR 
k vyjádření do 12.3.2013.
-Předsedkyně výboru zařídí nahlížení do internetového bankovnictví, kontrolu 
provedených plateb provede dozorčí rada jedenkrát za čtvrtletí.
- Předsedkyně DR pí Hortová informovala o nabídkách právních služeb pro SVJ. 
Z oslovených právníků reagoval: JUDr. Myslivec, JUDr. Vytejček, JUDr. Filip, 
JUDr. Hauser a JUDr. Matoušek. Ze jmenovaných nejlépe spolupracoval JUDr. 
Vytejček, jeho finanční nárok je rovněž přijatelný (1000,-Kč/hod bez DPH). Výbor 
odhlasoval smlouvu na zastupování SVJ v kauze Lohr JUDr. Vytejčkem. 
Závažnější případy by mohl řešit někdo další.

Ad 2.
Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
-Výbor schválil finanční příjmy a výdaje za měsíc únor.
-Bylo zjištěno, že některým vlastníkům nebyly předchozím výborem vráceny 
přeplatky záloh. Náprava byla zjednána okamžitě.
- Předsedkyně informovala výbor, že v současné době dluží vlastníci cca 18 tisíc 
Kč.

Ad 3.
Metodika rozúčtování ztrát studené a teplé vody
-Výbor doporučuje rozúčtovat ztráty studené a teplé vody v tomto účetním období 
        podle výměry podlahové plochy jednotlivých bytů – tj. podle m2. Členové 
výboru se 
        k tomuto návrhu vyjádří do příští schůze.

Ad 4.
Čtvrtletní zpráva DR
- Dozorčí rada předloží čtvrtletní zprávu o činnosti na dubnové schůzi výboru SVJ.
Dozorčí rada v současné době pracuje na úpravě a doplnění stanov, úpravě 
Prohlášení vlastníka a na metodice vyúčtování TUV a SV pro příští období. Termín 
do 15.4.2013
-

Ad 5.



Revize dodavatelských smluv
-Pojištění budov u pojišťovny UNIQA je v současné době nedostačující, bude 
připraven nový návrh
- Úklid a údržba zeleně – 5.3. 2013 bylo jednání s firmou LESK – byla projednána 
stížnost na úklid. Na žádost vlastníků ze samospráv 582, 583 a 584 bude v jejich 
vchodech úklid probíhat v pondělí.

-Na jednání s firmou O2 byla dohodnuta 50% sleva u paušálu za pevnou linku a 
sleva na volání do mobilních sítí.
-U smluv na pronájem nebytových prostor nebyly zjištěny žádné nedostatky.
-Smlouva s účetní firmou Hájek – věcně v pořádku, stále však jsou účetní uzávěrky 
dodávány ve skluzu.
- S firmou Pe3ny NET bude vyvoláno jednání o úpravě ceny za umístění jejich 
antény.
-Smlouva o dílo na revizi hasicích přístrojů – vše v pořádku.
- Smlouva s firmou ALKATRAZ na opravy a údržbu domácích telefonů – jsou 
stížnosti vchodu 587 kde telefony nefungují a nefunguje ani dálkové otevírání 
vchodových dveří. Ve vchodu 582 nefunguje domácí telefon. Bude řešeno 
správcem a předsedou výboru, p. Uhlíř zjistí nabídku jiných firem do příští schůze.

Ad 6.
Různé
- Předsedkyně výboru požádá p. Harsu o zjištění jak je to s vlastnickými podíly – 
termín: do příští schůze
-Parkování – v současné době jsou 2 čekatelé na jiná místa
-Dozorčí rada navrhuje schválení odměn pro pí Nevědělovou za pomoc při 
předávání účetnictví, pro p Harsu a skrutátory za pomoc při přípravě a realizaci 
shromáždění vlastníků.
-Členové výboru zašlou předsedkyni emailem informaci o druhu a množství 
provedené práce pro SVJ, aby bylo možné vyplatit jednotlivým členům výboru 
odměny. Výbor si jednotlivé nároky odsouhlasí a  pak předloží dozorčí radě ke 
schválení.
-

Zapsala: Dagmar Bělohlávková
              místopředseda dozorčí rady
      


