
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 499
Zápis ze  schůze výboru společenství konané dne 2. dubna 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek, L. Hamanová, M. Urbanová
DR: S. Chalupa, D. Bělohlávková
Host: paní Růžová (vchod 582)

/Viz prezenční listina/

Program: 1. Kontrola úkolů z jednání konaných 5.3. a 27.3.2013 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Schválení dodavatele dle výběrového řízení na nové bytové vodoměry – hlasování 

vlastníků metodou „per rollam“
4. Organizace výměny bytových vodoměrů – termín realizace
5. Různé

Ad 1.
B. Frieszová informovala. že v návaznosti na schůzi ve vchodu 589 bude dne 5. dubna t.r. odstraněn 
elektroměr u mandlu. Technický dohled zajistí K. Prokůpek.

Další informace předaná předsedkyní: PORTEO provedlo plánovanou opravu čištění v kotelně.
Pan Uhlíř zabezpečil nabídku TUV vodoměrů ke kotelně. Z důvodu nepřítomnosti pana Uhlíře bude 
tento bod projednán na příští schůzi. 

Čtvrtletní zpráva DR bude předložena do 15. dubna 2013.

Informace o pojištění: Uniqa předložila nabídku nové smlouvy na tři roky. Obsahuje pojištění budov, 
kotelny a příslušenství, pojištění výboru atd. Výbor zváží, po porovnání s nabídkou Kooperativy, která 
by měla být vypracována touto společností.

Nahlížení do internetového bankovnictví bude mít mimo předsedkyně i paní M. Urbanová, která 
provede jednou měsíčně kontrolu.

Ing. Michal Harsa zpracoval pro výbor seznam vlastníků, kteří nemají převedené všechny náležité 
spoluvlastnické podíly; jedná se o 24 vlastníků.

Návrh na odměnu M. Harsovi a skrutátorům a účetní paní Nevědělové předloží urychleně dozorčí rada 
výboru, aby mohl výbor schválit.

K datu 1. dubna byl zrušen jeden kontejner na odpad; místo 8 je jich nyní sedm.

Diskuse a odsouhlasení odpracovaných hodin za prvé dva měsíce t.r.
Předsedkyně B. Frieszová přednesla následující návrh:

Vyhodnocení poptávky: Na pozici „ Údržbář/Správce“ pro SVJ do poptávky se přilásilo 5 uchazečů 
(p.Stoklasa,  p.  Forejt,  p.  Prokůpek,  p.  Šmahel,  p.  Grabovski)  ,  z nichž  posledně  jmenovaný  nedal 
písemnou nabídku. Na základě osobních jednání se všemi uchazeči bylo výborem rozhodnuto především 
k časové flexibilitě  a nákladech na dopravu a komplexní  znalosti  našeho SVJ ponechat  kontakty na 
všechny uchazeče  z hlediska  údržbářských prací,  dle  potřeby na základě  dohody o provedení  práce, 
úhrada nákladů dle organizačního řádu. 



Výbor se rozhodl na základě těchto skutečností  rozdělit  s účinností  od 1.3.2013 výkon správy mezi 
některé členy výboru dle Článku 5. odst. 8. a to takto:
Blanka Frieszová – vedení  kanceláře  v úředních hodinách,  vedení  příruční  poklady a  agenda s tím 
související,  vedení knihy dodavatelských faktur,  vyhotovení  předávacích protokolů pro účetní firmu, 
vystavování změnových EL, komunikace s vlastníky, dodavateli (osobní i písemná), přijímání a zasílání 
plateb dodavatelům, vlastníkům i dalším subjektům, vyhotovení DPP, … 
Martin Karfus – jednání se státní správou a dalšími institucemi a úřady.
Karel  Prokůpek -   zajišťování  běžných  oprav  nemovitostí  ve  spoluvlastnictví  vlastníků,  kontrola 
společných  prostor  v domech  Ruzyňská  582-584,  Pavlovská  585-591,  zajištění  oprav,  zajišťování 
prohlídek a revizí, které jsou nutné při provozu nemovitostí a vedení příslušné dokumentace, vyřizování 
škodních událostí s pojišťovnou, vedení kanceláře v úředních hodinách…
Alena  Šebíková –  odesílání  poštovní  korespondence  (kniha  odeslané  a  přijaté  pošty),  zakládání 
evidenčních  listů,  vedení  archívu,  zakládání  ostatních  dokladů  souvisejících  s provozem  kanceláře, 
vedení kanceláře v úředních hodinách.
Jaroslav Uhlíř - zajišťování běžných oprav nemovitostí ve spoluvlastnictví vlastníků, kontrola střech, 
kontrola společných prostor v domech Ruzyňská 582-584, Pavlovská 585-591, zajišťování oprav, pro 
které je nutná drobná výroba.
Petr Kulhánek – odborná konzultace v ekonomické oblasti.
Josef  Jalovecký –  zabezpečení  kontroly  práce  dodavatelských  firem  (hasicí  přístroje)  odborná 
konzultace v technické správě budov.
Marie Urbanová – kontrola internetového bankovnictví, problematika pojištění.

Úhrada nákladů a odměňování za vykonanou práci je stanovena dle Článku 10 na základě „Dohody o 
provedení  práce“.  Dle  organizačního  řádu  (Článek  8,  bod  4)  může  výkon  správy  zabezpečovat 
společenství  svým  výborem  přímo.  Jednotliví  členové  výboru  předloží  kvalifikační  předpoklady 
(životopis) do 15. 4. 2013.  
Jednotliví  členové výboru rovněž zašlou každý měsíc předsedkyni  výboru přehled hodin s uvedením 
termínů a činností. Předsedkyně projedná s místopředsedy výboru. 
Výše odměn se řídí platným organizačním řádem, který schválilo Shromáždění.

Po diskusi zástupci DR ve složení S. Chalupa a Ing. Bělohlávková schválili vyplacení odměn za prvé 
dva měsíce roku 2013.

Člen  DR  Stanislav  Chalupa  doporučil,  aby  „výkaz“  aktivit  byl  pro  budoucí  období  zpracováván 
jednoznačnou metodikou, která nebude připouštět „jiné“ výklady a bude podložena jasnými a doklady 
o provedených činnostech. Tuto metodiku připraví B. Frieszová, M. Karfus a S. Chalupa do příštího 
řádného zasedání výboru. K. Prokůpek doporučil, aby tato metodika byla odzkoušena po dobu 3 měsíců, 
následně vyhodnocena výborem i DR.

Klíče ke kancelářím společenství
Výbor  i  členové  DR znovu projednali  pravidla  pro  užívání  kancelářských  prostor  tak,  jak  bylo  již 
uvedeno v zápisu ze dne 27. 3. 2013. Pro jednoznačnost opakovaně uvádíme:

- 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. 

- DR má možnost prostory používat, avšak jen v přítomnosti předsedkyně, místopředsedů případně 
osoby  jimi  pověřené.  Jde  mimo  jiné  i  o zajištění  skutečnosti,  že  v kancelářích  se  nebudou 
provozovat soukromé aktivity. Výbor požádal členy DR, aby projednali s předsedkyní DR paní 
Hortovou vrácení klíčů.  

Ad 2.
Předsedkyně výboru předala členům DR ke kontrole přehled zaplacených faktur za první čtvrtletí 2013.



Ad 3 & 4.

Komise ve složení: K. Prokůpek, J. Jalovecký, pan Urban, S. Chalupa a Ing. Bělohlávková se sejde 3. 
dubna t.r. k otevírání obálek s nabídkami, které vzešly z výběrového řízení. O výsledku bude výbor 
neprodleně informován „Protokolem o otevírání obálek“.
Následně se výbor operativně sejde k zajištění dalších nezbytných kroků.

Ad 5.
Předsedkyně informovala o dodatku ke stávající smlouvě s PRE o nově vzniklém nebytovém prostoru. 
Tento prostor 34 m2 bude přednostně nabídnut vlastníkům. 

Technická správa komunikací dodělá značení žlutými pruhy nejpozději do 15.5.2013.

Ve vchodu 582 proběhla schůze; paní Růžová byla zvolena za správce vchodu, zastupuje příp. paní 
Burešová. Jde o zajištění komunikace se všemi vchody.

Problematiku energetických štítků bude řešit M. Karfus, podá zprávu výboru na květnovém zasedání.

Výbor nemá námitky k vybudování bezbariérového přístupu ke vchodu 585.

Do konce dubna budou připraveny nové parkovací karty.

Paní Hamanová informovala o nebytových prostorech, jež jsou v rámci samosprávy /p. Parma/. Dále 
upozornila na aukci na elektřinu, vyhlašované MČ Prahy 6. Možnost případného zapojení SVJ prověří 
M. Karfus.

Web společenství
Po obšírné diskusi přítomní členové výboru a zástupci DR odsouhlasili, aby na webu společenství 
/www.ibone.eu/ byly zveřejňovány jen dokumenty oficiálně schválené výborem, resp. dozorčí radou. 
„Fórum“ může sloužit k diskusi.
Neautorizované příspěvky budou z webu staženy.

Zapsal: Martin Karfus
Schválila: Blanka Frieszová


