
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 499 

Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 3. června 2014 

 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Prokůpek, Šebíková, Uhlíř, Kulhánek, Urbanová, Hamanová, 

Jalovecký.   Za DR: pí Bělohlávková   Hosté: pí Růžová, p. Koten 

 

Program: 

1. Kontrola úkolů z výboru konaného 6. 5. 2014 

2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících 

3. Zajištění prázdninového provozu 

4. Čtvrtletní zpráva DR 

5. Žádost o dotaci 

6. Různé  

 

Ad 1.  

Zatékání do střech: úkol se řeší - harmonogram prací zatím nebyl stanoven. Přesunuto na 

9/2014.  

Autopřístřešky: výbor opětovaně konstatoval kritický stav. Bude řešeno na Shromáždění 

vlastníků. 

Kauza „Ing. Lohr“: řeší náš právník JUDr Vytejček; městský soud pozastavil, čekáme na 

další vyjádření. Ing. Lohr se odvolal. 

Odečty vodoměrů: proběhly dne 28. a 29. května. Náhradní termín je 4. června 2014. (Pro 

13 bytů, kde se nepodařilo zajistit odečet.) 

Oprava hřiště: Probíhá dle stanoveného plánu. Byly zajištěny čtyři nové lavičky. Odvezen 

písek a navezena hlína.  

Kauza „Dejdar“: za SVJ řeší náš právník Dr. Vytejček. 

Instalace měřáků na topení, danou vyhlášku - prověřuje M. Karfus.  

 

Studie kotelny - Výbor znovu projednal došlé odpovědi a návrhy v nich obsažené. 

S přihlédnutím ke všem stanoveným kritériím a k výši ceny byla vybrána nabídka společnosti 

„TP3“. Zástupci výboru se sejdou s představiteli této firmy k pracovní schůzce v záležitosti 

uzavření smlouvy a dojednání detailů. Výbor jednomyslně odsouhlasil výběr této společnosti. 

 

Schválení návrhu rozpočtu:  

Jak již bylo avizováno na předchozím jednání výboru, rozpočet je sestaven na zkrácené 

období do konce tohoto kalendářního roku, tzn. na 7 měsíců, s tím, že bude schválen na 

letošním Shromáždění vlastníků, kterému bude rovněž předložen návrh rozpočtu na rok 2015. 

A to od ledna do prosince 2015. 

Výbor tedy doporučuje zkrácený rozpočet – viz. příloha k tomuto zápisu, který vychází 

z nezměněné struktury a objemu příspěvků a záloh od vlastníků, známých periodických 

výdajů a zejména plánovaných oprav, jejichž výčet je uveden pod tabulkovou částí rozpočtu. 

I přes nepředpokládané čerpání zdroje oprav (havárie vody) vychází navržený sedmiměsíční 

rozpočet s přebytkem cca 270 tis. Kč a Společenství nadále disponuje finanční rezervou .  

Výbor považuje tuto částku za odpovídající ve vztahu k dalším očekávaným výdajům, jako 

jsou rekonstrukce kotelny, řešení špatného technického stavu autopřístřešků, probíhající 

soudní spor iniciovaný firmou Dejdar apod 

 

Požadavek společnosti PORTEO na zvýšení úhrad ze stávajících 54 tisíc na částku 93 tis. Kč 

tak jak ho fa PORTEO předložila, výbor zamítl. /požadavek je předložen na zvýšení 

měsíčních úhrad za správu kotelny/. Výbor bude usilovat o nové jednání se zástupci 

společnosti v termínu do konce června. 

 



 

 

 

Škody způsobené havárií vodovodního potrubí: SVJ uhradila PVK a.s. dlužnou částku 574 tis. 

Kč. Jak jsme informovali již v minulém zápisu ze dne 6.5. t.r. výbor se usnesl uhradit celou 

částku z fondu oprav. Následně bude předloženo ke schválení shromáždění SVJ.  

 

Ad 2. 

V současné době nemáme (až na dvě výjimky, které řešíme individuálně) dlužníky. Výbor 

schválil realizované platby za květen (havárie vodovodního řadu, platba právníkovy aj.). 

 

 

Ad 3       

Prázdninový provoz kanceláře SVJ: kancelář bude otevřena v úterý od 17-19 hod a to: 

8. července, 22. července, 5. srpna, 19. srpna  

 

Ad 4. 

Zpráva DR bude předložena na další schůzi výboru – tj. 2.9.2014 

 

Ad 5.  

Výbor k termínu do 15. července 2014 opakovaně požádá banku o dotaci z programu „Panel – 

zajistí B. Frieszová 

 

Ad 6. 

- Výbor schválil ukončení topné sezóny. 

- B. Frieszová se zúčastní školení k NOZ – výbor odsouhlasil 

- Návrh nových stanov a OŘ řeší pro naše SVJ právník JUDr. Vytejček 

- Dne 30.5. 2014 v ranních hodinách došlo k vloupání do kolárny v Pavlovské 591. Díky 

rychlému zásahu vlastníků domu, byl pachatel dopaden a předán Polici ČR. Škody, které 

způsobil, byly nahlášeny na pojišťovnu.  

 

Na protokolech o odečtu studené a teplé vody v bytech bylo firmou, která prováděla odečet, 

chybně nastaveno období odečtu a to od 1.1.2013 do 31.1.2013. Odečet byl proveden 

v období 30.5.2013 (kdy došlo k výměně všech bytových vodoměrů) za nové do 29.5.2014.  

 

Příští řádná schůze výboru proběhne dne 2. září 2014. 

 

Zapsal: Martin Karfus     Schválila: Blanka Frieszová 

 

 


