
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 3. prosince 2013

Přítomni: J. Jalovecký, B. Frieszová, A. Šebíková, M. Karfus, P. Kulhánek,  L. Hamanová, J. 
Uhlíř, M. Urbanová
Za DR: S. Chalupa
Hosté: JUDr. Vytejček, Dr. Růžová

/Viz prezenční listina/

Program:

1. Kontrola úkolů z 5. 11. 3013
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících.
3. Příprava plánovaných revizí na leden
4. Různé.

Ad 1. Předsedkyně B. Frieszová spolu se členy výboru provedla kontrolu úkolů z minulého 
zasedání.  
Nabídka  společnosti  IZOTEC,  kterou  výbor  na  minulé  schůzi  dne  5.11.2013  projednal 
(oprava  všech  střech  v SVJ)  byla  zapracována  do  rozpočtu  2013/2014.  Firma  Prolizards 
provedla  opravu  otvorů  ve  zdivu,  způsobených  ptactvem.  Opravy  /odstranění  mechu/  na 
severních  stěnách budou provedeny na  jaře,  nabídka  bude předložena  výboru  na  lednové 
schůzi.

Kotelna – bude projednáno na Shromáždění vlastníků, které se bude konat dne 6.12.2013.

Autopřístřešky – bude na programu jednání Shromáždění.

Správa budov – bude na programu jednání Shromáždění.  

Nahrávání  při  jednáních  výboru  –  v minulosti  se  několikrát  přihodilo,  že  bývalá 
předsedkyně  DR si  pořizovala  zvukový  záznam… Podle  našeho  právního  zástupce  nelze 
takovouto neschválenou nahrávku použít.

Kauza pana Lohra – na návrh JUDr. Vytejčka bylo provedeno zpětvzetí žalobního návrhu. 
Teď čekáme na vyjádření protistrany. 

Kauza „fa Dejdar“ – obdrželi jsme sdělení, že námi požadovaná měsíční splátka 40 000,- Kč 
je pro společnost Dejdar likvidační. Údajně mohou platit jen 20 000 Kč. Výbor doporučil dále 
jednat a žádat kompromis – 30 000 Kč.

Návrh na odměnu skrutátorům při konání shromáždění – 200,- Kč./osobu. Současně výbor 
schválil odměnu pro pí Růžovou za její pomoc v aktivitách vchodu i výboru (1 800 Kč). 

Shromáždění  vlastníků  se  bude  konat  v pátek  dne  6.  listopadu  2013,  od  19:00  hod. 
v tělocvičně  místního  Sokola  Liboc.  Pozvánka  byla  spolu  s dalšími  dokumenty  vyvěšena 
v jednotlivých vchodech. 



Ad 2.

Schválení finančních příjmů a výdajů

Fondy  +  vyúčtování  +  rozpočet  – na  Shromáždění  vysvětlí  Ing.  Kulhánek.  Rozpočet 
sestaven přebytkově s cílem získat finanční rezervu (oprava kotelny, přístřešky…). Musí být 
navázáno na plán oprav.

Příjmy a výdaje – v současné době máme 7 dlužníků za vyúčtování roku 2012/2013 v částce 
cca 45 000 Kč.

Hospodářský výsledek za uplynulé období je  20 102,- Kč. V období 2012-2013 byl změněn 
způsob vykazování hospodářského výsledku (zisku) proti minulým obdobím, kdy byly příjmy 
z pronájmu nebytových prostor zahrnovány do zisku společenství, i když se správně jedná o 
příjmy  jednotlivých  vlastníků  (podle  stanovených  podílů),  kteří  jsou  také  povinni  si  je 
samostatně zahrnovat do svých zdanitelných příjmů. 
Po  dohodě  s  výborem  Společenství  bylo  vykazování  za  období  2012/2013  uvedeno  do 
souladu s platnými předpisy.

Ad 3. 

Přesunuto na lednovou schůzi výboru.

Ad 4.

Většina bodů byla prodiskutována a vyřešena v rámci kontroly úkolů.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


