
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 1. dubna 2014

Přítomni: B. Frieszová, A. Šebíková, P. Kulhánek, L. Hamanová, J. Jalovecký,  J. Uhlíř, M. 
Urbanová, Omluveni: M. Karfus, J. Růžová, Host: J. Koten
Za DR: S. Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů dle zápisu z března 2014
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Zpráva o probíhajícím poptávkovém řízení na analýzu současného a 

budoucího stavu naší kotelny
4. Čtvrtlení zpráva DR
5. Různé

Ad 1) Zatékání do střech – p. Uhlíř a Jalovecký provedli kontrolu střech našich panelových 
domů a dle doporučení firmy ISOTEC bude naplánována oprava. Dále pan Uhlíř doporučil 
opravu vyústění ze vzduchotechniky – koncovky jsou zrezlé a na některých domech chybí 
úplně. Zajistí pan Uhlíř (cenu a výměnu).

Autopřístřešky. Do dnešní doby se přihlásili jen tři zájemci. V příštím týdnu bude 
zajištěna revize ocelových konstrukcí všech autopřístřešků. Zajistí Frieszová. Výbor se bude 
oplocením i dále zabývat. 

„Kauza Lohr“ – dne 1.4.2014 jsme dostali  vyjádření  od pana Lohra,  výbor i  náš 
právní zástupce se budou celou kauzou dále zabývat.

Odečty bytových vodoměrů – pí Frieszová zajistila nabídku od firmy Inmes, která 
v loňském roce provedla výměnu všech bytových vodoměrů. Odečet bytového vodoměru 13 
Kč+DPH, sestavení databáze včetně čísel plomb – jedno měřidlo 10,33 Kč+ DPH. Celková 
cena za odečty všech bytových vodoměrů – 9.645 Kč+DPH. Výbor nabídku schválil. 

Oprava horního a dolního hřiště – pan Uhlíř zajistil materiál na oplocení horního 
hřiště a opravil basketbalové koše a nalajnoval hřiště. Nabídku od truhláře zatím nemáme. 
V letošním roce (výměna každé dva roky)  bude také nutné  objednat  nový písek na dolní 
hřiště. Zajistí p Frieszová. Pí Hamanová byla na MěÚ Praha 6 žádat o příspěvek (dotaci), 
který nám nebyl poskytnut. Novou žádost je nutné podat do konce roku 2014. 

Ad 2)  Závazky  dlužníků byly  vyrovnány.  Výbor  byl  seznámen  s Internet-bankingem za 
březen  2014  a  jediným  nepředpokládaným  výdajem  v tomto  měsíci  byla  oprava  havárie 
vodovodního potrubí. Finanční kompenzaci řešíme s pojišťovnou. 
Ad 3) Poptávkové řízení na analýzu současného a budoucího stavu kotelny byla zaslána šesti 
firmám či fyzickým osobám. Termín pro podání nabídek je do 19.4.2014. 
Ad 4)  Zprávu Dozorčí  rady předložil  pan Chalupa  bude zveřejněna  na všech  nástěnkách 
v jednotlivých domech.  
Ad 5)
Dejdar –  ve  věci  druhého sporu,  kdy firma  Dejdar  začalovala  předchozí  organizaci  SVJ 
Pavlovská a Ruzyňská tehdejší OSPAR bude nařízeno stání na 6.5. 2014 u Obvodního soudu 
pro Prahu 6. 
Pí Frieszová předá celou kauzu našemu právnímu zástupci. 

Výbor žádá všechny vlastníky či nájemce, aby umístili viditelně do svých aut parkovací 
kartičky. Minulý měsíc jsme řešili  případ,  kdy nám tu neoprávněně parkovalo auto a bez 
možnosti kontroly není možné identifikovat vlastníka. Polici ČR nám ani na výzvu nemůže 
sdělit dle SPZ jméno vlastníka a Městská policie nemůže udělit pokutu, protože není jasné, 
zda vůz zde může či nemůže parkovat. Auto, které se prokáže parkovací kartou, má právo zde 
parkovat!! 

Zapsala: B. Frieszová                                     Praha, 2. dubna 2014


