
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 14. října 2014

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Uhlíř, Kulhánek, Urbanová
Za DR: Chalupa
Hosté: p. Koten, Růžová

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 9/2014 a mimořádné schůze z 30.9.
2. Termín a příprava na svolání Shromáždění vlastníků
3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
4. Schválení dodavatele výběrového řízení na dodávku a montáž poměrových 
měřidel tepla  
5. Zpráva o hospodaření, HV, čerpání PF a FO, rozpočet, Zpráva o činnosti 
výboru, zpráva o činnosti dozorčí rady
6. Různé

Ad 1) Okna sklepů byla polepena fólií až na šest oken, ke kterým se nebylo možné se dostat. 
Řeší pí.  Frieszová s vlastníky.
- JUDr. Vytejček poslal firmě PORTEO písemnou výpověď, firma zatím nereagovala.
Došly 3 nabídky od firem, které by měly agendu převzít, 1 byla vyřazena kvůli formálním 
nedostatkům.  Momentálně  se  uvažuje  o  schůzce  s oběma  dalšími  firmami:  TRIUMFA-
ENERGO a SOMATHERM. Schůzky s firmou PORTEO by se měli  zúčastnit:  Frieszová, 
Uhlíř  a zástupci firmy, která bude kotelnu dále spravovat. . 
- Výpovědní lhůta v nové smlouvě by byla vhodnější (vzhledem plánovanému přechodu 
na jiný zdroj vytápění) tři měsíce. Vybraná firma by i v budoucnu měla spolupracovat s p. 
Uhlířem.
Pí. Frieszová osloví firmu TP3, která vytvořila studii na kotelnu, aby se její zástupce zúčastnil 
schůzky.  
- V srpnu bylo zlikvidováno vosí hnízdo na domě č. 590 za částku 2400,-Kč.
- Firma  Freko  a.s.  uznala  reklamaci  ve  vztahu  k poškození  trávníku  a  souhlasí 
s uhrazením částky 2.200,-Kč.
- Studie rekonstrukce kotelny je na webu SVJ.
- Poškozený kontejner byl vyměněna

Ad2) Termín Shromáždění vlastníků je stanoven na středu 3.12.2014. Účast nutná.

Ad 3) Zpráva o dlužnících
Od 29.9. - 30.9. bylo vlastníkům předáno vyúčtování, do 30.11. by měly být vyrovnány jak 
přeplatky, tak i nedoplatky. 
V souvislosti s vyúčtováním byly zodpovězeny dotazy: p. Nejedlému a panu Zikmundovi. 

Ad 4) Instalace indikátorů
Výběrové řízení bylo ukončeno dne 10.10.2014. Celkem došlo 6 nabídek. K rozlepení obálek 
se dostaví komise ve složení: p.Urban, p. Uhlíř, p. Kulhánek, za DR p. Chalupa. Závěr komise 
bude předložen schůzi výboru dne 4.11. 2014

Ad 5) Příprava Shromáždění vlastníků SVJ dne 3. prosince 2014
Je třeba připravit zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření. Podklady přinese účetní, p. Hájek 
a na příští schůzi je výbor projedná. 

Od 1.1.2012 nedošlo v evidenčních listech vlastníků ke zvýšení. Výbor připravuje změnu 
Evidenčních listů v souladu z NOZ, tak aby odpovídali 1/12 skutečných nákladů. 
Ve vyúčtování v příštím roce přibude další položka na základě indikátorů měření topení.



Ad 6) Různé: Úvaha o možnosti přidělení červeného (na elektroodpad) a šedého (na šatstvo) 
kontejneru.

PRE  poslalo  návrh  na  Dodatek  ke  smlouvě,  v případě  podpisu  nabízí  slevu  500,-
Kč/elektroměr..

panu Kulhánkovi ml. bylo přiděleno parkovací stání č. 77.

K vyúčtování  p.  Hájka  za  r.  2013/14  (2012/13)  :  nerozdělený  zisk  bude  převeden  do 
centrálního fondu (20.102,- + 30.801,70 Kč).
Finanční částky za pronajaté nebytové prostory  zůstanou ve vchodech samospráv. V případě 
zisku z plateb PRE půjde zisk do fondu oprav.

Výbor SVJ odsouhlasil Dodatek ke smlouvě o dílo se společností PEHA s r.o. – částku ve 
výši 10.000,-Kč za provedené vyúčtování záloh za služby.

Cenová nabídka za zmenšení průhledů do sklepních oken – 80 oken odsouhlasena ve výši 
16.573,-Kč.

Cenová nabídka na zvětšení vrat do nebytového prostoru v kotelně ve výši 24.435,-+ DPH 
byla vzata na vědomí, vrata se zatím pořizovat nebudou.

P.  Lohr  má  zájem zúčastnit  se  schůze  SVJ 4.11.,  kde hodlá  předložit  návrh na  doplnění 
Stanov.  P.  Chalupa  za  DR  připraví  návrh  ke  smírné  dohodě  v souvislosti  s dosud 
nevyřešenými platbami p. Lohra  za vyúčtování služeb od r. 2006.

Kvůli opravě žlutého značení na vozovce byl p. Kotouš 2 x v podniku TSK Praha, pokaždé 
odešel s příslibem provedení opravy. Zatím nerealizováno.

Naše SVJ čerpá  dotaci  na úroky z úvěru.  Od 1.1.2015 jsme povinni  podávat  pravidelně 
hlášení o jejím  čerpání – p. Koten zajistí pro banku „Prohlášení o výši zaplacených úroků 
z úvěru na opravy a modernizace bytových domů“

Volby do výboru a dozorčí rady SVJ Pavlovská a Ruzyňská

Příští rok (2015) začíná nové dvouleté volební období ve výboru a dozorčí rady SVJ. Kdo má 
zájem ve výboru nebo dozorčí radě pracovat nebo chce navrhnout vhodného kandidáta, může 
tuto informaci  sdělit  v úředních hodinách v kanceláři  SVJ nebo jméno kandidáta  hodit  do 
poštovní schránky umístěné na domě Ruzyňská 583 vedle zvonků nejpozději do 3.11.2014

Kandidáti  budou  hlasováním  schváleni  na  Shromáždění  vlastníků  konané  dne  3.12.2014 
v Sokolovně Liboc. 

Zapsala: J. Růžová
Schválila: B. Frieszová


