
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 6. ledna 2014

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

/viz prezenční listina/

Program:
1. Kontrola úkolů z výboru konaného 3. 12. 2013 a z jednání SVJ dne 6. 12. 2013
2. Rozdělení úkolů členům výboru
3. Zpráva výboru o činnosti v r. 2013
4. Přidělení dotace
5. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2013
6. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
7. Různé
Ad 1. Předsedkyně B. Frieszová spolu se členy výboru provedla kontrolu úkolů z minulého 
zasedání výboru a zápisu z jednání Shromáždění vlastníků v prosinci 2013. 
Na základě schůzky vlastníků vchodu Pavlovská 589 ze dne 6.1.2014 byl zvolen zástupcem 
vchodu pan Jiří Koten. Jako host bude zván na schůze výboru.
V záležitosti  zatékání je situace zmapována /viz zápis z prosince 2013/. Problematika bude 
řešena na dubnové schůzi, respektive s nástupem jarního období/. Výbor se bude nabídkou na 
opravu střech zabývat, případně zajistí další nabídky.
Přístřešky – všechna stání jsou obsazena, zájem o parkování je trvalý. Přístřešky vzadu u 
kotelny nejsou plně využívány. Vlastníci  o ně z hlediska bezpečnosti  nemají  velký zájem. 
Výbor  pověřil  J.  Jaloveckého  prověřením  možnosti  oplocení  těchto  míst  /cena,  termíny, 
návratnost…/,  která  by posléze  byla  nabídnuta  vlastníků  za  vyšší  cenu.  Termín  zprávy o 
možnostech oplocení – na příští výborové schůzi (4. února 2014). 
Správa budov – zůstává v režii výboru. Odsouhlaseno na Shromáždění. 
Kauza pana Lohra – stále vedeno jako velmi komplikovaný případ;  výbor vyšel  p.  Ing. 
Lohrovi  maximálně  vstříc.  Došlo  ke  zpětvzetí  žaloby.  Výbor  situaci  řeší  nyní  výhradně 
prostřednictvím našeho právníka JUDr. Vytejčka.
Kauza „fa Dejdar“ – výbor doručil dne 27. 12. 2013 firmě Dejdar nabídku s kompromisním 
návrhem na splátky ve výši 30 000 Kč měsíčně; čekáme na odpověď.
Návrh nových Stanov a Organizačního řádu  – pan JUDr. Vytejček spolupracuje na této 
záležitosti s DR a výborem. Ve smyslu plánu práce na toto pololetí se výbor bude záležitostí 
zabývat  na  dalším  zasedání.  Schválení  výborem  proběhne  v březnu,  poté  bude  k všem 
vlastníkům dáno k připomínkování. 
Alternativní financování úvěru od ČS – prověří pan Kulhánek ve spolupráci s p. Kotenem. 
Termín – únorové zasedání výboru.
Zlepšení  dopravní situace v areálu –  paní  Frieszová napíše dopis na Technickou správu 
komunikací. Jde o možnost umístění retardéru, opravu vozovky (v místě u kontejnerů) atp. 
Termín – do příští výborové schůze.



Nové webové stránky společenství – členové výboru odsouhlasili jednomyslně nový návrh, 
zpracovaný paní  předsedkyní.  Další  rozpracování  zajistí  paní  Frieszová  ve spolupráci  s p. 
Kotenem. Výbor schválil novou doménu www.svj-liboc.cz a webhosting.
Ad 2  .   Rozdělení  úkolů a  dalších  aktivit  jednotlivým členům výboru  zůstává  v platnosti 
z loňského roku. Nastanou-li nové úkoly budou přiděleny jednotlivým členům výboru.
Ad  3.  Členové  výboru  obdrželi  koncept  „Zprávy  výboru  o  činnosti  v roce  2013“  . 
Připomínky k tomuto  návrhu  zašlou  e-mailem předsedkyni  do  15.  února  t.r.  Zpráva  bude 
zveřejněna na nástěnkách v jednotlivých vchodech. 
Ad 4.  Předsedkyně  informovala  výbor  o  stavu  řešení dotace.  Z České  spořitelny,  kde  je 
vedený úvěr jsme dostali potvrzení o řádném splácení a s průvodním dopisem bylo odesláno 
na ČMZR banku.
Ad  5.  Výbor  rozsáhle  diskutoval problematiku  placení  daní  z pronájmu  nemovitostí 
(nebytových  prostor) v jednotlivých  vchodech.  Z pohledu  pronájmu  tzv.  „společných 
balkonů“ (tzn. nespojených s bytovou jednotkou) výbor doporučil jednotlivým samosprávám 
zrušit  stávající  nájemní  smlouvy.  Jednotliví  vlastníci   obdrží  do  konce  ledna  potvrzení  o 
příjmu z pronájmu nebytových prostor do svých schránek. 
Ad  6.Výbor  konstatuje,  že  k dnešnímu  dni,  mimo  případu  pana  Lohra,  který  je  řešen 
samostatně, nemáme žádné dlužníky!!! Paní Mečířové byl schválen splátkový kalendář tak, 
aby  do  konce  t.r.  mohla  doplatit  zbývající  částku  za  vyúčtování  2012/2013.  
Začátkem ledna byl zakoupen další tank LTO, proběhla plánovaná oprava suterénu ve vchodě 
Pavlovská  591.  Za  správu  SVJ  bylo  za  prosinec  zaplaceno  10.080  Kč/měsíc.  Počínaje 
únorovým zasedáním bude na výboru předložena tabulka příjmů a výdajů – zajistí Frieszová.
Ad 7
Severně  orientované  stěny budov,  napadené řasami a mechem  – odstranění  chemickou 
cestou nabízí firma Prolizard. Výbor zjistí další nabídky, pro finanční srovnání. Práce by se 
prováděly až v jarním období.
Protiskluzové pásky u vchodových dveří – aplikaci zajistí pan Uhlíř.
Ve vchodech v průběhu ledna bude probíhat  revize hasičských přístrojů a hadic.
Předseda DR pan Chalupa informoval výbor o „podání vysvětlení“ na Polici ČR, ke kterému 
byl pozván v souvislosti s podáním trestního oznámení a s činností dozorčí rady a výboru. 

Výbor vyslechl informaci, že bylo podáno trestní oznámení na SVJ v souvislosti poškození 
SVJ a podání trestního oznámení soukromou osobu. Výbor bude nadále sledovat vývoj kauzy.
Paní Hortová se k 31. 12. 2013 vzdala funkce v DR.

Stížnost na  nepořádek u kontejnerů přednesl místopředseda pan Prokůpek. Výbor vybízí 
všechny vlastníky, aby udržovali maximální pořádek a neodkládali věci mimo kontejnery. 
Současně se výbor vrátil k již projednávanému námětu /viz zápis ze dne 8. 10. 2013/ vyměnit 
u vstupu ke kontejnerům zámek vyšší bezpečnostní třídy. Do příští schůze předsedkyně zjistí 
celkové náklady. Dořešíme na únorové schůzi.

Kotelna –  výbor široce diskutoval celou problematiku vytápění. Prvým úkolem je vytýčit 
koncepci  vytápění;  z ní  vyplynou  požadavky na  úpravu kotelny.  Do příští  schůze  výboru 
připraví pan Karfus, Koten a Jalovecký naše požadavky pro výběrové řízení na fundovanou 

http://www.svj-liboc.cz/


analýzu současného a  budoucího stavu naší  kotelny.  Vítána  je  pomoc  odborníků  na tuto 
problematiku ze stran vlastníků.   

Ohlasy na Shromáždění – uvedla paní Růžová; následně bylo diskutováno i dalšími členy. 
Výbor děkuje všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu schůze. 
Vchody 586 a 584 požádali výbor o opravu poškozeného vstupního schodu. Bude zajištěna 
oprava. 

Napsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


