
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 27. března 2013

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

Program: 1. Informace o schůzi ve vchodu 589.
 2. Pravidla využívání kancelářských místností společenství.

3. Negace zápisu ze schůze výboru dne 5. března 2013.
4. Pravidla psaní zápisů ze schůzí výboru.
5. Správa webu.
6. Různé.

Ad 1.
Informaci  o  schůzi  vlastníků  ve  vchodu 589 podali  B.  Frieszová a  K.  Prokůpek.  Byly  diskutovány 
záležitosti  vchodu (odstavení  elektroměru,   domovní  řád,  počet  kontejnerů…apod.).  Byly  vzneseny 
dotazy na práci  současného výboru.  Od vlastníků pí Rolinkové,  Hatákové a  Lacinové  obdrželi  naši 
zástupci písemné připomínky.
Výbor a Dozorčí rada  na ně budou reagovat a odpoví standardním způsobem. 
Celkově schůzi vyhodnotil Karel Prokůpek jako prospěšnou. 

Ad 2.
Výbor odhlasoval pravidla k využívání kancelářských místností:

- Klíče k místnostem bude nadále mít  pouze předsedkyně Blanka Frieszová, která protokolárně 
tyto  místnosti  převzala  při  předávání  od vedení  minulého  výboru.  Z tohoto důvodu,  že  nese 
odpovědnost za dané prostoty, má právo rozhodnout o pravidlech užívání daných kanceláří.

- Výbor revokoval bod ze zápisu dne 8. ledna 2013 /“Výbor souhlasí, aby předsedkyně dozorčí 
rady měla klíč od kancelářských místnosti pro potřeby jednání DR.“/. Výbor odsouhlasil změnu: 
Klíče propůjčené DR budou vráceny předsedkyni výboru do 30. března 2013. 

Ad 3.
Vzhledem k nesrovnalostem v provedeném zápisu  z minulé  řádné  schůze  výboru  dne  5.  t.m.  výbor 
odsouhlasil, že zápis nebude prezentován a bude stažen. Sloužit může jako interní dokument. 

Ad 4.
Výbor odsouhlasil: pro příště platí, že zápis provádí místopředseda Ing. Martin Karfus, který jej posléze 
konzultuje pouze s předsedkyní.  S ostatními  členy výboru jen v případě nezbytného vyjasnění  faktů. 
Zápis posléze podepíší M. Karfus a B. Frieszová. 
Nebude-li Ing. Karfus přítomen, určí předsedkyně konkrétní osobu k vypracování zápisu.
Není přípustné, aby byl zápis vytvářen jinou osobou, než je zvolený člen výboru.



Ad 5.
Správu webu dosud zajišťuje paní Ivana Hortová. Je na zvážení, zda stránky  www.ibone.eu ponechat 
jako oficiální web společenství. Mohly by se stát značně kontraproduktivními. 
Členové výboru byli vyzváni, aby do termínu 15. dubna 2013 promysleli následující otázky:

- Je zapotřebí, aby společenství provozovalo vlastní webové stránky?
- Zachovat stávající stránky?
- Najmout „někoho jiného“, kdo by nový web spravoval?
- Jak zajistit, aby web byl autentický a neantagonistický?

Svoje názory a doporučení laskavě sdělte (ideálně e-mailem) na  karfus@mpo.cz. Po vyhodnocení se 
k problému vrátíme samostatným bodem. 

Ad 6.
Z nejdůležitějších bodů vyjímáme „výběrová řízení“.
Skončila lhůta výběrového řízení na údržbáře/správce. K vyhodnocení se sejde komise: pí Šebíková, pí 
Frieszová,  pan  Karfus.  Účast  vyžaduje  i  zástupce  DR.  Termín  vyhodnocení  si  členové  domluví 
operativně.

Výběrové řízení na dodávku vodoměrů rovněž proběhlo. Vzhledem k značné důležitosti výbor projedná 
da řádném dubnovém zasedání otázku vyhodnocení soutěže.

V Praze dne 27. března 2013

Zapsal: Martin Karfus
Schválila: Blanka Frieszová

mailto:karfus@mpo.cz
http://www.ibone.eu/

