
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 449
Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 4. února 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. J. Koten

/Viz prezenční listina/

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru konaného 7. 1. 2014
2. Kotelna – příprava VŘ na analýzu současného a budoucího stavu
3. Návrh nových Stanov a OŘ
4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
5. Různé

Ad  1.  Předsedkyně  spolu  se  členy  výboru  provedla  kontrolu  úkolů  z minulého  zasedání 
výboru konaného 7. ledna t.r. 

V záležitosti zatékání je situace zmapována /viz zápis z prosince 2013/. Problematika zůstává 
jako jedna z priorit a bude řešena na dubnové schůzi s nástupem jarního období/.

Přístřešky  –  Pan  J.  Jalovecký  prověřil  možnosti  oplocení  parkovacích  míst  v sousedství 
kotelny /cena, termíny…/, která by posléze byla pronajímána, ovšem za vyšší cenu. Přednesl 
výsledky ve třech variantách s tím, že doporučuje před dalšími kroky provést revizi statiky 
konstrukce. Kontakt předá P. Kulhánek. Tato akce bude uskutečněna jen v případě, že bude 
dostatečný  zájem  z řad  vlastníků  o  tyto  parkovací  místa.  Výbor  schválil  pronájem 
oplocených parkovacích míst za cenu 500 Kč/měsíc. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři 
v úředních  hodinách  nebo  písemně  do  schránky  společenství  nebo  na  e-mail: 
svjliboc@seznam.cz . 

Kauza pana Lohra – Výbor obdržel dopis od pana Ing. Lohra. Doporučuje vyvolat  další 
jednání  za  přítomnosti  právníka  společenství.  Termín  –  v průběhu  měsíce  února.  Zajistí 
Frieszová

Kauza „fa Dejdar“ – poslední platba přišla 26.11.2013. Výbor odeslal upomínku. Pokud tak 
neučiní  do  28.2.2014  budeme  svůj  nárok  vůči  Fa  Dejdar  uplatňovat  exekuční  cestou  vč. 
nároku na úrok z prodlení.

Alternativní financování úvěru od ČS – Proběhla diskuse k úkolu z minulého zasedání se 
závěrem,  že  nyní  by  bylo  značně  nevýhodné  refinancování  úvěru.  Nejbližší  termín  pro 
znovuotevření diskuse je v roce 2016, kdy nám skončí fixace úrokové sazby. 

Zlepšení dopravní situace v areálu – byl odeslán dopis na Technickou správu komunikací. 
Jde  o  možnost  umístění  retardéru,  opravu  vozovky  (v  místě  u  kontejnerů)  atp.  Výbor 
odsouhlasil, aby se dohledem nad vývojem situace, případným řešením, zabýval pan Milan 
Kotouš.

Nové webové stránky společenství –  Doménu, kterou výbor na minulé schůzi odsouhlasil, 
byla po zveřejnění obsazena. Nové web stránky SVJ -  www.svjruzyne.cz

Zpráva o činnosti výboru – byla vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

http://www.svjruzyne.cz/


Ad 2.  Řešení způsobu vytápění je hlavní prioritou výboru. Na základě diskusí bude zadáno 
vypracování  situačního  návrhu  vytápění  v našem  společenství  /analýza  současného 
a budoucího  způsobu  vytápění/.
Místopředseda  výboru  pan  Martin  Karfus  rovněž  informoval  členy  výboru  o  výsledcích 
vlastní iniciativy; provedl šetření, z nějž vyplynulo jako optimální varianta pro vytápění přejít 
na médium zemní plyn. Hlavní závěry svého šetření předá výboru písemně.

Ad 3.  Podle nového OZ má výbor na vypracování nových stanov a organizačního řádu lhůtu 
3 roky; práce však samozřejmě již byly zahájeny. Pan JUDr. Vytejček spolupracuje na této 
záležitosti s dozorčí radou a výborem. Výbor vede včasné vypracování obou dokumentů jako 
jednu z hlavních priorit.

Ad 4.  Výbor odsouhlasil výdaje za měsíc leden 2014. V této souvislosti doporučil pan Petr 
Kulhánek provádět jednou za čtvrtletí porovnání výdajů s rozpočtem; výbor souhlasí, zajistí 
sám navrhovatel.

Zpráva o dlužnících - k datu 31. ledna t.r. se vyskytlo 6 případů, kdy byly vlastníci v prodlení 
se zálohami dle EL, po upomínce bylo v pěti případech zaplaceno, v jednom domluven termín 
platby.

Výbor  opakovaně  diskutoval problematiku  placení  daní  z pronájmu  nemovitostí 
v jednotlivých vchodech. Ve spolupráci s Ing. Hájkem byl vytvořen formulář „Oznámení o 
výnosech  z  pronájmu  společných  nebytových  prostor  v SVJ  Pavlovská  a  Ruzyňská“. 
Formulář dostanou všichni vlastníci bytových jednotek do svých schránek. 

Ad 5.Od března budou faktury za vodné/stočné placeny měsíčně /dosavad bylo čtvrtletně/.

Pan Jalovecký projedná se sousedy v Pavlovské ulici (vilka u trati) ostříhání bezového keře, 
který zasahuje do komunikace a brání tak provozu.

Pan Uhlíř zajistí samolepky k označení poschodí ve výtazích.

Místopředseda pan Karel Prokůpek informoval o stálých potížích se vstupními dveřmi u jejich 
vchodu. Navrhují vyměnit  dveře za dřevěné. Bylo doporučeno obrátit se s dotazem, zda je 
takováto  výměna  možná,  nejprve  na  stavební  úřad;  posléze  podle  výsledku  pokračovat 
v řešení dané záležitosti.

Ve vchodu 591 byla dokončena oprava suterénů. Malování se nyní připravuje ve vchodu 590. 
V lednu  proběhla  plánovaná  výměna  patního  vodoměru  v Pavlovské  590.  
Výbor  se  zabývá  střešní  anténou  pro  internetový  rozvod  –  otázka  napájení  elektřinou. 
Obdobně prověří napájení zdroje na UPC. Vlastníci budou informováni.

Pravidelně,  vždy první  pondělí  a  středu v měsíci  probíhá úklid sklepních  prostor.  Je 
k tomu  ovšem  zapotřebí  odemknout  dveře  paní  uklízečce.  Výbor  na  to  upozorňuje,  ve 
vchodech je třeba si toto pohlídat.

Proběhla revize hasičských přístrojů.

Výbor schválil následující změny v držení autopřístřešků:  Přiděleno: Wild -159, Koten – 13, 
Votavová – 123, Navrátilová - 179, Kotas- 74, Vráceno – Valášková

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


