
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. března 2014

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

Program: 1. Kontrola úkolů dle zápisu z února 2014
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Schválení VŘ na analýzu současného a budoucího stavu naší kotelny
4. Stanovy a OR
5. Čtvrtlení zpráva DR
6. Různé

Ad 1) Zatékání do střech – firma ISOTEC učinila nabídku oprav, p. Uhlíř a Jalovecký byli 
požádáni předsedkyní SVJ, aby do dubnové schůze zkontrolovali, zda je nabídka adekvátní. 
P. Uhlíř nabídl i kontrolu odvzdušnění kanalizace ( do dubnové schůze).

Autopřístřešky. V souvislosti s úmyslem SVJ oplotit horní přístřešky pro parkování 
zašleme na OÚ Praha 6 žádost o souhlas s oplocením pozemku, jestliže bude dostatečný 
zájem z řad vlastníků.

„Kauza Lohr“ – Právník SVJ JUDr. Vytejček navrhl dopisem smírné řešení, zatím 
bez odpovědi.

Dlužník p. Dejdar poslal částku 50.000,-Kč.
Přechod a retardéry – p. Kotouš se informoval na dopravním odd. OÚ Praha 6 s 

Výsledkem: přechod nebude povolen, o retardérech se jedná
Webové stránky fungují, aktualizuje je p. Koten
Zpráva o činnosti výboru byla vyvěšena v jednotlivých vchodech
Formuláře pro daně z nemovitostí byly rozdány do všech schránek vlastníků dne 
14.2.2014
Větev bránící výhledu do vozovky byla odstraněna
Event. výměnu vstupních dveří (viz návrh K. Prokůpka) zatím nebudeme řešit
Oprava suterénu ve vchodu 591 byla dokončena, začal se rekonstruovat vchod 590
Anténa – firma Pe3ny nainstaluje novou anténu, která bude mít lepší signál. Pan K. 

Prokůpek bude kontaktovat firmu UPC, která zatím provozuje kabelové vedení bez smlouvy 
s SVJ. Odborník bude pozván na schůzi výboru.

Čerpání – oprava rozvodů vody 25.221,80 Kč, protipožární revize 35.000,-Kč.

Ad 2) Závazky dlužníků byly až na jeden případ vyrovnány. Výbor byl seznámen s Internet-
bankingem za únor 2014 a čerpáním fondů za leden 2014

Ad 3) výbor schválil text VŘ na analýzu současného a budoucího stavu kotelny.
Výběrové řízení bude zasláno odborníkům na tuto problematiku. Cenové návrhy se budou 
řešit na příští či mimořádné schůzi výboru. 

Ad 4) Stanovy a organizační řád SVJ – na změnách souvisejících s novým zákoníkem práce 
pracuje JUDr. Vytejček a předseda DR Stanislav Chalupa



Ad 5)  Zpráva Dozorčí rady bude předložena na příští schůzi výboru

Ad 6)
Havárie vodovodního potrubí ze dne 17. února 2014. Zápis o průběhu celé havári a 
následné opravě bude zveřejněn na nástěnkách v jednotlivých vchodech na www stránkách. 
Došlo k extremní spotřebě vody cca 14tis. m3 byla firmou Veolia vystavena faktura na částku 
971 tis. Kč.  Likvidaci škody bude řešit B. Frieszová s pojišťovnou UNIQA a s firmou Veolia 
budeme jednat o snížení částky účtované za únik vody. 

1 Revize výtahů proběhla 7.2. ve všech vchodech.  P. Jalovecký prověří smlouvu 
s firmou OTIS – výtahy (frekvence revizí výtahů).
2. Dotaz paní Hamanové na čidla v domě – pokud má někdo problém, ať ho nahlásí na 
SVJ a ta ho bude řešit.
3. 29. a 30. května 2014 dojde k odečtu vodoměrů, byl podán návrh, aby odečet provedla 
firma, která vodoměry namontovala. B Frieszová zajistí objednávku.
4. Vysvětlení na Policii ČR podala B. Frieszová – Praha 7, v souvislosti s trestním 
oznámením
5. Oprava horního hřiště  - bude instalováno pozinkované oplocení o výšce 180 cm, pí 
Hamanová zjistí, zda by byla možnost získat od OÚ Prahy 6 dotaci (odhad opravy ca 20.000,-
Kč)
6. Oprava dolního hřiště – p. Havlík opraví shnilé dřevěné části

Zapsala: J. Růžová
Schválila: B. Frieszová

Praha, 5. března 2014


