
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 řádné schůze výboru Apolečenství konané dne 5. června 2013

Přítomni:  B. Frieszová, J. Jalovecký, L. Hamanová P. Kulhánek,  A. Šebíková, J. Uhlíř, M. Urbanová
Omluveni: M. Karfus, K. Prokůpek
Za DR: S. Chalupa, ing. Bělohlávková
Hosté: p. Růžová, p. Vytejček
/Viz prezenční listina/

Program: 1. Představení právníka zastupujícího SVJ
2. Kontrola úkolů
3. Různé

Ad.1.  
Představil  se  nový  právník  JUDr.  Vytejček  po  té,  co  byl  upraven  návrh  Smlouvy  o 
poskytování právních služeb. Definitivní znění upravuje pro SVJ příznivěji cenu (nyní  vč. 
DPH), cestovní výlohy a limitaci ceny služby hodnotou projednávané věci.
Dále  s ním byly  stručně  diskutovány  otázky  týkající  se  platnosti  hlasování  postupem per 
rollam, organizování shromáždění, schvalování určitých rozhodnutí ex post apod.

Ad.2.
• Repase velkého vodoměru - provedeno, zajistil p. Uhlíř
• Pojištění  nemovitostí  –  obdržena  nabídka  4  pojišťoven,  možnost  pojistit  na  vyšší 

částku, tj. 200mil Kč. s rozšířením krytých pojistných událostí. P. Urbanová se členem 
DR p. Chalupou předloží výboru doporučení do 9.6. t.r.

• DR  předala  zprávu  o  Internet-bankingu.  Podpisy  potvrzující  oprávněnost  proplatit 
faktury jsou  na  doprovodném účetním dokladu („košilce“),  nikoliv  faktuře,  což  je 
správný postup.

• Pravidla  pro  přidělování  parkovacích  míst  –  Shromáždění  bude  předloženo  ke 
schválení vypuštění požadavku stálého bydliště při trvající podmínce vlastnictví bytu. 

• Výbor  neobdržel  kvartální  zprávu  o  činnosti  DR,  převzal  pouze  zápisy  č.  3  a  4 
(projednání  odměn členů výboru)  –  nebude vyvěšeno,  zveřejňují  se  pouze  zprávy. 
Bude dále řešeno.

• Vrácení  klíčů  od  kanceláří  předsedkyní  DR  –  DR  byla  požádána  o  projednání  a 
vrácení předsedkyni výboru do 20.6. t.r.

• Výměna vodoměrů – nevyměněno u 14 bytů z důvody nepřítomnosti či nedostatečné 
přístupnosti  šachty.  Náhradní  termín  12.6.2013  mezi  16-18  hod.,  jinak  dále 
individuálně, avšak s úhradou části nákladů vlastníky.  Bude vyvěšeno v příslušných 
vchodech na nástěnce.
Je  též  nutné  zkontrolovat,  zda  se  vodoměry  nerosí  nebo  nekapou,  případné 
závady hlásit na mobilní telefon správce 605 179 360.
Fakturovaná  částka ve výši  330 tis.  Kč je  v souladu s uzavřenou smlouvou,  výbor 
souhlasí s proplacením.
Ke  dni  výměny  bytových  vodoměrů  byl  uskutečněn  odečet  patních  vodoměrů 
v jednotlivých domech. 

• Rámcový návrh plánu práce výboru byl  předložen předsedkyní  výboru.  Mimo jiné 
bude do plánu zapracováno:  zpracování   nezávislého posudku otopné soustavy,  na 
jehož  základě  shromáždění   přijme  rozhodnutí  o  způsobu  vytápění.  A  následná 
příprava výběrového řízení.
V součinnosti  s DR bude zpracován návrh na změnu Stanov a Organizačního řádu, 
vlastníci jsou vyzváni k předložení podnětů prostřednictvím svých zástupců ve výboru 
do 3.9. t.r., shromažďuje p. Chalupa.
Byla  posouzena  možnost  měření  spotřeby  tepla  na  topných  tělesech  a  výměna 
regulačních  hlavic.  Z důvodu  finanční  náročnosti  při  sporných  právních  aspektech 
výbor nepovažuje realizaci tohoto záměru za vhodnou.



• Výbor  žádá  samosprávy k předložení  plánu  čerpání  jejich  oddělených  zdrojů,  tyto 
údaje  budou  zapracovány  do  návrhu  celkového  rozpočtu  –  termín  do  3.9.  t.r. 
prostřednictvím členů výboru vchodů.

• Úprava dopravního značení – byl vytýčen žlutý pruh zamezující stání v nepřehledných 
místech a dále výbor odsouhlasil objednání 4 ks výstražných tabulí rozměru 1x1,4m 
po cca 2 700,-  Kč (+ DPH), které  budou upevněny na parkovacích přístřešcích na 
místech vjezdu do areálu – budou upozorňovat na soukromé vlastnictví a nebezpečí 
odtažení vozidla.

• Dlužníci byli obesláni s výzvou k zaplacení, většina svůj závazek uhradila, zbývající 
případy jsou v řešení.

• Termín a organizace shromáždění bude upřesněn v průběhu září t.r.
Ad.3.

• Po dobu prázdnin bude omezený provoz kanceláře, kterou bude možno navštívit každé 
druhé  úterý  od  16-19  hod.  Přesný  harmonogram  bude  zveřejněn  na  nástěnkách 
v jednotlivých vchodech. Akutní případy možno řešit přes mobil.

• Předsedkyně zajistí předložení žádosti o dotaci úroků u úvěru.
• Výskyt rzi na parapetech lodžií (okeničky) – bude řešeno individuáílně.
• Dne 4.6. nebyla uskutečněna výměna patních vodoměrů u vchodů 586 a 589, neboť´se 

firma nedostavila. Nový termín stanoven na 12.6. odpoledne.
• P. Uhlíř zajistil opravu košů na asfaltovém hřišti a dále informoval o novém osazení 

vodoměru v kotelně, což by mělo přispět k minimalizaci ztrát.
• Vytápění bytů z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek bude 

regulováno na základě většinového názoru výboru a prostřednictvím e-mailové popř. 
telefonické komunikace.

• Po opravě společné TV antény je dostupných 23 programů.
• Na základě mimořádného odečtu PRE (kolize s naším finančním rokem červen-

květen) zajištěným p. Uhlířem a pí Frieszovou bude možno vyúčtovat skutečné 
dodávky místo dosavadních odhadů. 

• Vlastníci požádali výbor o tuto změnu v přidělení parkovacích míst: č. 18 vyměněno 
za č. 23, č. 19 vráceno, č. 18 přiděleno na základě plné moci vlastníka. Výbor nemá 
námitek.

• P. Navrátilová žádá o ponechání obou parkovacích míst č. 74 a 139 z důvodu jejího a 
manželova zdravotního stavu. Výbor schválení podmiňuje tím, aby oba měli průkaz 
ZTP, v opačném případě je nutno jedno z míst uvolnit pro existující zájemce.

• Jeden z vlastníků vytopil společné prostory –výbor projednal postup jednání 
s pojišťovnou. Zástupce vchodu zjistí cenovou nabídku na uvedení do původního 
stavu.

Zapsal: Petr Kulhánek

Schválila: Blanka Frieszová


