
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská

Zápis č. 2  Dozorčí rady ze dne 26.3.2014

1:

Kontrola soupisu jmen shromáždění a plných mocí: u čtyř plných mocí a čtyř vlastníků byly zjištěny 
nesrovnalosti s důsledkem převodu nemovitosti. Příčina – administrativně nebylo ještě zpracováno.

2:

Kontrola pokladny a internetbankingu: nebyly shledány nesrovnalosti s peněžními toky, pouze na 
některých dokladech chyběly podpisy pověřených osob. Výbor byl upozorněn, že se musí dostatečně 
věnovat kontrole dokladů. 

3:

Kontrola postupu výboru při havárii potrubí TUV:

Výbor dokázal operativně vyřešit situaci s havárií vodovodní přípojky do kotelny. Zajistil ze dne na 
den techniku potřebnou na výkopové práce a podařilo se mu sehnat soudního znalce a zástupce 
Veolie, kteří byli přítomní při odhalení prasklého vodovodního potrubí. Přítomní byli požádáni o 
vypracování zápisu o stavu potrubí a důvodech havárie s tím, že je potřebný pro zahájení vyjednávání 
s pojišťovnou. 

 Výkopové práce byly zajištěny minibagrem. S ohledem na to že kontaktované firmy zabývající se 
výkopovými pracemi nebyly ochotny přijet hned druhý den, předsedkyně výboru se dohodla 
s obsluhou minibagru, který upravoval terén v Sokolovně. Na její žádost přerušil práce v sokolovně a 
byl k dispozici hned druhý den. Pan Uhlíř si vzal dovolenou, aby celou akci koordinoval a zařizoval 
všechny technické záležitostí, včetně nasazení ve výkopu při obnažování vodovodního potrubí. 
Celková cena opravy včetně prací činí 116 118Kč, což je požadavek k jednání s pojišťovnou. Ztráty 
vody v hodnotě 971 988Kč je v jednání s PVK a pojišťovnou.

Dozorčí rada kvituje s uznáním nasazení předsedkyně a členů výboru při likvidaci následků havárie 
potrubí TUV, díky němuž teplá voda netekla pouze jeden den. Z toho důvodu na shromáždění 
vlastníků navrhne těm, kdo se na likvidaci havárie podíleli mimořádnou odměnu. 

4:

Právě probíhá poptávka na zpracování analýzy účinnosti kotelny a návrhů na její zefektivnění.

5:

Paní Hortová nedodala žádné požadované doklady k vyplacení odměn. K žádostem od pana Horta, 
aby nebylo spojováno jméno jeho manželky Ivany Hortové s DR: Paní Ivana Hortová je podle stanov 
stále členkou DR do svolání shromáždění. NOZ nelze vztahovat na dokumenty, které vznikly před 
platností NOZ.

Stanislav Chalupa


