
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 499
Zápis z mimořádné schůze výboru společenství konané dne 16. dubna 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek, , J. Uhlíř, M. Urbanová
Za DR: I. Hortová, S. Chalupa, ing. Bělohlávková
/Viz prezenční listina/

Program: 1. Vyhodnocení  výběrového  řízení  na  nové  vodoměry  a  schválení 
dodavatele nových vodoměrů.
2. Různé.

Ad.1.  
Předsedkyně B. Frieszová uvedla celou problematiku. Informovala o výběrovém řízení, které 
proběhlo a bylo řádně vyhodnoceno. Doporučena byla nabídka společnosti INMES.  Výbor 
jednomyslně výběr odhlasoval. Zástupci výboru a DR pracovali ve složení  J. Jalovecký, K. 
Prokůpek, D, Bělohlávková,  S. Chalupa a pan Urban. Posudek vypracoval právě přizvaný 
specialista Ing. Miloslav Urban. Dokumenty o VŘ a otevírání obálek jsou kompletně uloženy 
v kanceláři společenství.

V diskusi  byly  vyjasněny  okruhy  otázek,  které  je  nutné  dořešit  s vybranou  společností. 
Předsedkyně  vstoupí  neprodleně  do  jednání  s dodavatelem  a  vyjasní  nezbytné  kroky  ke 
konkrétní přípravě celé akce.

Styčnou osobou pro koordinaci kompletní výměny vodoměrů  bude místopředseda výboru 
pan  Karel  Prokůpek.  Všichni  vlastníci  bytových  jednotek  budou  včas  a  podrobně 
informováni.

Ad.2.
Nátěr laviček – bude provedeno, koordinaci zajistí místopředseda pan Prokůpek za spolupráce 
paní Ing. Bělohlávkové z DR.

Doplnění LTO – bylo nutno dokoupit - vzhledem k dlouhé topné sezóně – další tank topného 
oleje; informoval pan Uhlíř.

Termín  příštího zasedání  výboru – vzhledem ke květnovým státním svátkům bude termín 
řádného zasedání pozměněn a včas oznámen členům výboru a DR.

Dopravní značení – bude v daných termínech dokončeno.

Nabídka pojišťovny Kooperativa – jednání proběhne ve čtvrtek 18.4.2013 v kanceláři SVJ.

Výbor oslovil několik firem s možností přechodu z LTO na plyn a zmodernizování kotelny.

Web  společenství  (  www.ibobe.eu  )   –  výbor  jednomyslně  odhlasoval,  že  s okamžitou 
platností  přestávají  dosavadní  stránky  www.ibone.eu být  oficiálními  stránkami 
společenství vlastníků.  Vzhledem ke skutečnosti,  že výbor nemá možnost  ovlivnit,  co na 
stránkách bude a co nikoliv, revokoval své dřívější rozhodnutí a zrušil jej.

Výbor žádá veřejnou omluvu od paní Hortové za její nepravdivá nařčení o fungování 
výboru, která zveřejnila zjevně s cílem destabilizace dění v SVJ. Současně doporučuje 
paní Hortové zvážit její setrvání ve funkci v dozorčí radě. 

Zapsal: Martin Karfus

Schválila: Blanka Frieszová

http://www.ibone.eu/
http://www.ibobe.eu/

