
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 ze schůze výboru společenství konané dne 5. listopadu 2013

Přítomni: K. Prokůpek, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek, , L. Hamanová, J. 
Uhlíř, M. Urbanová, J. Jalovecký
Za DR: I. Hortová, S. Chalupa, A. Bělohlávková
Hosté: p. Kotouš, pí Růžová

/Viz prezenční listina/

Program:
1. Kontrola úkolů z 8.10.

2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících.

3. Vyhodnocení zprávy ze shromáždění vlastníků.

4. Čtvrtletní zpráva DR.

5. Různé.

Ad 1. 

Předsedkyně B. Frieszová spolu se členy výboru provedla kontrolu úkolů z minulého zasedání 
v říjnu. 

V záležitosti  zatékání  p.  Uhlíř  s pracovníky firmy IZOTEC provedl  prověrku střechy,  bez 
nálezu  zjevné  příčiny.  Byl  proveden  kvalifikovaný  odhad  nákladů  na  opravu  (liší  se 
u každého objektu); celkem se jedná o cca 126 000 Kč. Plánovanou opravu budeme provádět 
po další analýze v příští sezóně na jaře.

Výbor dojednal  návštěvu pracovníka společnosti  STOMIX s cílem prohlídky poškozených 
míst na fasádách. Koncem měsíce listopadu přijdou na obhlídku i projektanti s cílem nalezení 
příčin současných potíží.

Pan  Prokůpek  informoval  o  přetrvávajícím  problému  s užíváním  parkovacích  karet;  při 
obchůzce zaparkovaných aut jen 27 mělo parkovací kartu. Výbor opakovaně žádá uživatele 
přidělených parkovacích míst, aby karty v automobilech umísťovali viditelně. Jinak není 
možné zjistit, zda je přidělené stání užíváno platícím nájemcem.

Shromáždění  vlastníků  se  bude  konat  v pátek  dne  6.  listopadu  2013,  od  19:00  hod. 
v tělocvičně  místního   TJ  Sokola  Liboc.  Pozvánky  budou  vyvěšeny  v jednotlivých 
vchodech. Výbor žádá vlastníky, aby se účastnili, na programu jsou závažné body, které je 
nutno  projednat  a  schválit.  V akutních  případech,  kdy  vlastník  se  nemůže  shromáždění 
účastnit, žádáme o delegování pomocí plných mocí.

Výbor se opakovaně zabýval žádostí paní Navrátilové, která požaduje dvě parkovací místa; 
bylo rozhodnuto, aby podala žádost ve smyslu jednání s výborem.

Paní předsedkyně důkladně znovu vysvětlila situaci při řešení sporu s p. Lohrem. Právník SVJ 
pan  Dr.  Vytejček  navrhl  zpětvzetí  žalobního  návrhu  vzhledem  k tomu,  že  ze  strany 



žalovaného (p. Lohr) došlo k úhradě značné částky dluhu; výbor bere na vědomí a souhlasí 
s tímto  návrhem.  Požadavek  p.  Lohra  na  úhradu  jeho  právních  zástupců  výbor  detailně 
projednal  a  po  diskusi  daný požadavek  odmítl.  Výbor  konstatuje,  že  opakovaně  učinil  p. 
Lohrovi návrh na řešení jeho vyúčtování z     let 2006 a 2007   (v té době pracoval výbor ve zcela 
jiném složení, než dnes!!!!!!), která jsou jádrem celého sporu. Výbor SVJ, který převzal tuto 
problematiku po předchozím vedení, je stále ochoten s p. Lohrem diskutovat celou záležitost 
s cílem nalézt rozumné odpovídající řešení.

Ad 2.

Příjmy  a  výdaje  se  průběžně  kontrolují.  V současné  době  přicházejí  platby  za  poslední 
vyúčtování, termín je ke konci měsíce listopadu.

Ad 3.

Bod se posouvá na příští zasedání.

Ad 4.

Bod se posouvá na příští zasedání.

Ad 5.

Byly diskutovány záležitosti ohledně shromáždění vlastníků. Výbor, resp. ad hoc skupiny se 
budou intenzivně zabývat přípravou shromáždění.

Výbor rozhodl, že od příští schůze se za DR bude – jak je uvedeno ve stanovách – účastnit 
jednání výboru pouze předseda, příp. jím určená členka DR.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


