
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 7. května 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, M. Karfus, P. Kulhánek, L. Hamanová, M. Urbanová, J. Růžová
Za DR: I. Hortová, D. Bělohlávková

/Viz prezenční listina/

Program: 1. Kontrola úkolů podle zápisů z dubnových výborových schůzí
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Výsledek výběrového řízení - příprava na výměnu bytových vodoměrů
4. Příprava na vypracování rozpočtu na další období
5. Různé

Ad 1.
Kontrola plnění úkolů z dubnových schůzí:

• Pan Uhlíř doporučil provedení repase „velkého“ vodoměru na přívodu studené vody k bojlerům 
v kotelně.  Na  odbočky  (voda  pro  spotřebu  v kotelně)  doporučil  nainstalovat  běžné  malé 
vodoměry. Předsedkyně požádala p. Uhlíře, aby akci zabezpečil. Výbor souhlasí, dojde k úspoře 
finančních prostředků.

• Pojištění objektů – nabídky máme od Kooperativy a Uniqa čeká se na další návrhy od a dalších 
ústavů.  Předsedkyně s místopředsedy vyhodnotí  do konce měsíce května a budou informovat 
výbor na červnové schůzi.

• Zpráva DR o internet-bankingu bude předložena následující týden.
• Pan Ing. Harsa, skrutátoři i paní Nedvědová se zřekli odměn za aktivní pomoc výboru.
• Problematika energetických štítků – mpř. Ing. Karfus podal stručnou informaci – zatím nejsme 

tlačeni do konkrétního termínu; MPO chystá novou úpravu stávající vyhlášky k zák. 318/2012 
Sb. Doporučeno vyčkat na vydání této novely.

• Předsedkyně  informovala  o  nových  parkovacích  kartách.  Vlastníkům  je  předají  správci 
jednotlivých  vchodů  proti  podpisu.  Karty  budou  stabilně  umísťovány  viditelně  ve  všech 
vozidlech, aby byla možná kontrola.

Projednáno nebylo a na příští schůzi se odkládá:
- Čtvrtletní zpráva DR (měla být předložena do 15. dubna 2013).
- Klíče ke kancelářským místnostem nebyly paní Hortovou vráceny.

Ad 2.
Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících:
Předsedkyně  výboru  informovala  o  rozeslání  upomínek  vlastníkům,  kteří  měli  dluhy  vůči  SVJ 
k 31.3.2013. Dále byli odeslány dopisy vlastníkům, kteří se odvolali proti vyúčtování za období 6/2011 
až 5/2012. 

Ad 3.
Proběhlo  řádné  výběrové  řízení,  které  bylo  vyhodnoceno  a  byla  uzavřena  smlouva  s dodavatelem, 
společností  INMES  spol.  s.r.o.  Vlastní  výměna  proběhne  v termínu  27.5.  –  31.5.  2013.  Ve  všech 
vchodech budou umístěny informace  kdy a  jak v daném vchodu se výměna  uskuteční..  Každý den 
proběhnou práce ve dvou vchodech. Je nutné, aby si vlastníci udělali podle stanoveného harmonogramu 
volno a mohli zpřístupnit pracovníkům firmy jednotlivé bytové jednotky.   Koordinátorem akce je za 
výbor jmenován místopředseda pan Karel Prokůpek. V případě nutných dotazů jej laskavě kontaktujte.
Dodavatel výboru dodá přesnou specifikaci vodoměrů i další nezbytnou dokumentaci.



Ad 4.
Příprava na vypracování rozpočtu na další období:
Ke dni 31. 5. 2013 končí současné účetní období. Předsedkyně paní Frieszová spolu s Ing. Kulhánkem 
dohodnou neprodleně harmonogram přípravy rozpočtu na další období – termín vypracování rozpočtu – 
do 30. 6. 2013. Správci jednotlivých vchodů nahlásí výboru požadavky na akce, které hodlají realizovat, 
aby bylo možno „vchodové“ rozpočty sladit s centrálním rozpočtem společenství z důvodu přečerpání 
některých fondů samospráv.

Ad 5.
Různé:

o Z jednání se společností PRE jsme obdrželi kolaudační souhlas.
o Firma Porteo zadala do opravy měřiče tepla; bude hotovo cca do 10 dnů.
o Pan Kotouš připravil  návrh úpravy dopravního značení.  Je potřeba zvážit  a posoudit finanční 

náročnost, dořeší se na následující schůzi.
o Předsedkyně připraví plán práce výboru na období od září do prosince 2013.
o Během prázdnin bude nastaven omezený režim fungování kanceláře. Konkrétní harmonogram 

úředních hodin bude vyvěšen na nástěnkách. 
o Na  základě  informací  paní  PhDr.  Růžové  bude  předsednictvo  jednat  o uzavření  smlouvy 

s advokátem.
o Paní  Hortová  předala  členům  výboru  materiál  „Porovnání  cen  fakturovaných  firmou  Blesk 

s ceníkem  Ústavu  racionalizace  stavebnictví“.  Zprávu  vypracoval  Ing.  Hladký.  Předložený 
materiál vyčísluje finanční disproporce při stavebních aktivitách, které proběhly v letech 2009 – 
2011;  konstatuje  –  podle  Ing.  Hladkého  –  výrazné  překročení  rozpočtových  cen. 
Paní Hortová žádá výbor jednak o prostudování daného dokumentu a dále o odměnu 700,- Kč 
pro zpracovatele. Současně předložila paní Hortová návrh „Trestního oznámení…“ a požádala o 
jeho prostudování.  
Výbor  se  rozhodl,  že  se  k tomuto  problému  sejde  mimořádně  21.  května  2013  (bude  ještě 
definitivně potvrzeno). Přizván bude i Ing. Hladký, aby objasnil, kdo mu úkol zadal, případně 
další souvislosti s jeho aktivitami. Tento bod bude jediným na programu mimořádné schůze.

Zapsal: Martin Karfus
místopředseda výboru

Schválila: Blanka Frieszová
předsedkyně výboru


