
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 z mimořádné schůze výboru společenství konané dne 23. září 2014

Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Prokůpek, Uhlíř, Hamanová, Kulhánek
Za DR: Chalupa
Hosté: p. Koten

Program:
1. Řešení vztahu s firmou Porteo s.r.o.; výsledek poptávkového řízení na provoz, správu, 

pravidelné revize s pojené s provozem kotelny a na dodávku tepla.

2. Výsledek studie kotelny

3. Výběrové řízení na dodávku indikátorů tepla.

Ad 1. Výbor se mimořádně sešel, aby projednal situaci, jež nastala ve vztahu s firmou Porteo. 
Dne 19. září výbor obdržel písemnou výpověď firmy Porteo, která se stará o naši kotelnu, ve 
smyslu  všech  služeb  /dodávka  tepla…/.  Uváděným  důvodem ukončení  spolupráce  je,  že 
nedošlo k dohodě o ceně tepelné energie na topnou sezonu 2014-2015. 

Výbor  projednal  podmínky  výpovědi  s naším  s naším  právníkem  JUDr.  Vytejčkem. 
Výsledkem detailní diskuse je závěr výboru: souhlasíme s ukončením vztahu se společností 
Porteo k datu 30. 11. 2014. Předání k 1.12.2014. Stanovíme podmínky předání kotelny /vč. 
všech náležitostí/ - dohodu připraví náš právník.

Vzhledem k tomu, že s firmou Porteo probíhalo již delší dobu jednání o ceně tepelné energie 
na  sezonu  2013-0-2015,  vyhlásil  výbor  poptávkové  řízení  na  možného  nového  správce 
kotelny a dodávku tepla. 

Obdrželi  jsme  tři  nabídky.  
Jedná  se  o společnosti:  Proheat  s.r.o.,  SomaTherm,  spol.s.r.o.  a  Triumfa  Energo  s.r.o.. 
Proběhla opět detailní  diskuse k předloženým nabídkám.  Výbor vyzve zájemce k doplnění 
zaslaných nabídek a následně rozhodne o vítězi.

Ad  2.  Společnost  „TP3  s.r.o.“,  vítěz  výběrového  řízení  na  zefektivnění  provozu  kotelny 
doplnila  námi  požadované  údaje.  Studie  bude  vyvěšena  na  našem webu.  Výbor  vyzývá 
vlastníky bytových jednotek, aby se seznámili se závěry této studie.  Výbor se přiklání k 
přijetí „varianty č. 1“.

Ad 3. Termín uzavření výběrového řízení na dodávku tepelných indikátorů je 10. října 2014. 
Poté bude soutěž vyhodnocena a vlastníci budou informováni.

Příští zasedání výboru proběhne dne 14. října 2014.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


