
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 2. září 2014
Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Urbanová, Uhlíř, Hamanová, Jalovecký
Za DR: pí Bělohlávková
Hosté: pí Růžová, p. Koten

Program 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 6/2014 
2. Zpráva o SVJ během července a srpna
3. Zpráva o stavu přidělení dotace ve druhém pololetí
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – 
5. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky – odečet vody
6. Výběrové řízení na dodávku a montáž poměrových měřidel tepla  
7. Výsledek Studie současného stavu a návrh rekonstrukce kotelny
8. Různé

Ad1.
Výbor  projednal  body zápisu  z červnové  schůze  a  konstatoval  plnění  úkolů,  u  některých 
termíny přetrvávají do dalšího období.

Ad  2.
S cílem  bránit  dalším  pokusům  o  vloupání výbor  projednal  a  schválil  polepení  všech 
suterénních oken samolepícími fóliemi v ceně cca 15 tis. Kč.+ DPH

Policie  ČR výzva –  poskytnutí  informací  k  trestnímu oznámení.  Výzva byla  doplněna  o 
bankovní výpisy. Dne 31.7.2014 přišlo usnesení od Policie ČR, že případ byl odložen.
Jednání s firmou Porteo proběhlo v červenci. Firma požadovala zvýšení měsíčních záloh ze 
stávajích 54.035,- na 93.000 Kč. Dne 22.7.2014 byla svolána mimořádná schůze výboru, kde 
se tento problém řešil. Závěr: výbor není usnášeníschopný a fa Porteo dostane požadovanou 
info do 15.9.2014
Přesto bylo vypsáno poptávkové řízení na provoz kotelny. Přihlásily se tři firmy.
Dne 11.8. 2014 bylo nahlášeno vosí hnízdo mezi panely v Pavlovské 590 mezi 3.a4.patrem. 
Byla zajištěna jeho okamžitá likvidace. 

V polovině srpna opět ošetřen nešetrně trávník odborem životního prostředí Měú Prahy 6 – 
budeme vyžadovat finanční kompenzaci zničeného trávníku.

Ad  3.
Dotace nám byla přidělena dne 6. srpna 2014.

Ad  4.
V současné době nemáme (až na malé výjimky, které řešíme individuálně) dlužníky. Výbor 
schválil příjmy a výdaje za červenec a srpen.

Ad  5.
Vyúčtování  pro  jednotlivé  vlastníky  bude  hotové  do  konce  měsíce  září.  Očekáváme,  že 
nedoplatky budou stejné, jako v uplynulém roce.

Ad  6.
Instalace  indikátorů  topných  nákladů  (měřiců),  jak  plynou  z dané  vyhlášky  /probíhá 
novelizace  vyhl.  č.  194/2007 Sb./  – prověřil  místopředseda   M. Karfus,  který informoval 



výbor  a  současném  stavu  legislativy  a  možnostech,  které  máme.  
Předsedkyně  výboru  B.  Frieszová  připravila  návrh  výběrového  řízení  na  dodavatele 
elektronických  dvoučidlových  indikátorů  topných  nákladů,  které  výbor  schválil.  Nabídky 
budou podány do 10.října 2014. Text výběrového řízení bude na web stránkách SVJ.  

Ad  7.
Studie kotelny je hotová – termín prezentace dne 11.9.2014.

Ad 8.

Trvá úkol dokončení úprav hřiště.

Jedna popelnice pro svoz komunálního odpadu je prasklá – budeme žádat výměnu.

O  prázdninách  se  vyskytly  jisté  problémy  s doručováním  pošty  –  požádáme  o  zajištění 
nápravy.

Informace z kotelny: bylo zničeno ovládání jedné klapky, nutno koupit novou. Dále proběhne 
revize na „dopouštění vody“.

Výbor SVJ požádá Technickou správu o obnovení „žlutého pozemního značení“ /zákaz stání/ 
v místech, kde bylo zničeno.

Příští řádná schůze výboru proběhne dne 7. října 2014.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


