
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 A, 
vložka 43956
Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 6. května 2014
Přítomni: Frieszová, Karfus, Prokůpek, Šebíková, Uhlíř, Kulhánek

Za DR: S. Chalupa
Hosté: pí Růžová, p. Koten

Program:

1. Kontrola úkolů z výboru konaného 1. 4. 2014
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících.
3. Výsledek VŘ – analýza „kotelny“ – návrh řešené.
4. Příprava rozpočtu na příští účetní období.
5. Různé.

Ad 1. 
Zatékání do střech: opravy budou začleněny do rozpočtu na další období. Harmonogram prací 
bude stanoven na příští schůzi.
Autopřístřešky: stav je za hranicí životnosti /viz posudek Ing. V. Hrabánka, CSc./ Vzhledem 
k náročnosti  finanční  zátěže  /oprava  nebo likvidace/  výbor  doporučí  k řešení  shromáždění 
vlastníků! Výbor se pokusí o zajištění kvalifikovaného odhadu nákladů. Z tohoto důvodu se 
neuskuteční plánované oplocení parkovacích míst za kotelnou. 
Kauza „Ing. Lohr“: řeší náš právník Dr Vytejček; městský soud prozatím pozastavil, čekáme 
na další vyjádření.
Odečty vodoměrů:  proběhnou 28.  a  29.  května  mezi  18.  a  20.  hodinou.  Současně  budou 
kontrolovány plomby! Žádáme důrazně o zajištění přístupu!!! Informace o přesném termínu 
odečtu budou na nástěnkách v jednotlivých vchodech. 

Oprava  hřiště:  Probíhá  dle  stanoveného  plánu.  Další  opravy  laviček  posoudí  a  dořeší 
K. Prokůpek s J. Uhlířem.
Kauza „Dejdar“: Výbor navrhl zorganizovat schůzku mezi Ing. Masopustem /v dané době měl 
přehled  o řešení  problému/  a  JUDr.  Vytejčkem a příp.  JUDr.  Procháskou k ujasnění  celé 
situace. Vlastníci budou průběžně informováni.

Ad 2.
V současné době nemáme dlužníky. Pravidelnost plateb je měsíčně kontrolována a vlastníci 
jsou upozorňovány na zpožděné platby. 
Výbor schválil výdaje za duben 2014. 

Ad 3. 
Studie  kotelny  -  Bylo  obesláno  6  firem,  do  daného  termínu  odpověděli  4.  Jedná  se  o 
společnosti:  PORSENNA-ing.  Stuchlíková;  ENTECH-GROUP-  ing  Straková,  TP3  –  ing 
Šafář, a EkoWATT-ing Truxa. Výbor posoudil nabídky a doporučil je dopracovat doplněním 
rozpisu jednotlivých položek ceny. Na doplnění ceny byl dán termín do 10.5.2014. Poté bude 
provedena další analýza a jednání se zástupci jednotlivých firem.



Ad 4.
Příprava  rozpočtu:  Výbor  po  diskusi  dospěl  k závěru  změnit  období,  na  které  je  chystán 
rozpočet  SVJ,  z účetního  období  červen  –  květen  na  kalendářní  rok.  V tomto  roce  bude 
připraven prozatímní rozpočet  na  období  červen  –  prosinec  a  dále  potom  bude 
postupováno  ve  výše  uvedeném  smyslu.  Prozatímní  rozpočet  bude  předložen  na  příštím 
zasedání výboru /zajistí B. Frieszová a P. Kulhánek/. Tento dokument, stejně jako navržená 
změna přípravy rozpočtu a jeho návrh na kalendářní rok 2015 budou následně předloženy ke 
schválení shromáždění vlastníků; termín předpokládáme v listopadu /příp. prosinci/ 2014.

Ad 5.
Na urgenci výboru proběhla oprava poškozených míst vozovky mezi autopřístřešky.

Požadavek společnosti PORTEO na zvýšení úhrad ze stávajících 54 tisíc na částku 81 tis. Kč 
výbor zamítnul.  Na společné schůzce ze dne 8.4.2014 byla  firma PORTEO vyzvána,  aby 
předložila  podrobný  rozpis  měsíčních  nákladů,  aby  bylo  jasné,  proč  požaduje  zvýšení 
měsíčních záloh. Do termínu schůze výbor neobdržel zatím žádnou odpověď. 

Výbor prověří  povinnosti  SVJ na instalaci  měřících systémů na topení,  jak plynou z dané 
vládní vyhlášky /prověří M. Karfus/.

Škody způsobené havárií vodovodního potrubí: SVJ musí uhradit Veolii částku 574 tis. Kč. 
To je částka po slevě na stočném /400 tis. Kč/, kterou pro společenství vymohla značným 
úsilím předsedkyně  B.  Frieszová.  Výbor  se  usnesl  uhradit  dlužnou částku  z fondu oprav. 
Následně bude předloženo ke schválení  shromáždění  SVJ. Částka za havárii  vodovodního 
potrubí byla postoupena pojišťovně, nyní čekáme na jejich vyjádření.

Spotřeba LTO: výbor si prověřil statistiku spotřeby LTO od roku 2002. Po zateplení domů 
v roce 2006, klesla výroba GJ z 8700 na 6500. Přesto, na druhé straně cena LTO stále roste. 
Proto věnujeme velkou pozornost modernizaci systému vytápění.

Smlouvy o nebytových prostorách   jsou uzavřeny na dobu určitou 2 roky.  Výbor schválil 
Dodatek ke smlouvám o nebytových prostorách, kde změnil dobu určitou na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou tři měsíce.  

Příští jednání výboru se koná dne 3. června 2014.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


