
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 ze dne 4. 11. 2014

Přítomni: Frieszová, Prokůpek, Šebíková, Urbanová, Uhlíř, Hamanová
Za DR: Chalupa                         Hosté: Lohr, Koten, Růžová

Program
1) Jednání s p. Lohrem
2) Kontrola úkolů vyplývajících z minulého zápisu 10/2014
3) Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
4) Výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž poměrových měřidel tepla
5) Příprava Shromáždění SVJ, které se bude konat 3.12. 2014
6)   Různé

Ad 1)  P. Lohr nejprve předložil „Návrh na doplnění stanov SVJPR“. V tomto návrhu 
v šesti  bodech  specifikuje  řešení  reklamací  a  podnětů  ze  strany  členů  společenství. 
V dalším jednání šlo o řešení vztahu p. Lohra s bývalým a současným vedením SVJ a 
hlavně  o  řešení  jeho  reklamace  vůči  vývoji  vyúčtování  služeb  za  léta  2006/2007  až 
2013/2014. 
Výbor rozhodl, že částka 21.079,-Kč uvedená v předchozích vyúčtováních je neoprávněná 
a  bude zlikvidována  dle  platných účetních  předpisů.  Pan Lohr  souhlasí  s vyúčtováním 
služeb předloženým na této výborové schůzi a zaplatí nedoplatek uvedený na vyúčtování 
za  r.  2013/14.  Součástí  vyúčtování  služeb,  které  pan  Lohr  převzal  je  i  tabulka 
s přepočítáním záloh od roku 2006/2007. 
Co se týče  požadavku p.  Lohra na  zaplacení  výdajů za  právníka,  bylo  dohodnuto,  že 
počkáme na usnesení soudu.

Ad 2)  Výbor jedná se 2 firmami o převzetí správy kotelny. Výpověď firmy PORTEO 
k 1.12.2014 platí.
- Firma Freko, která poškodila trávník zaplatila k 30.10.2014 částku 2200,-Kč
-  Bude  kontaktován  pan  Hradil  (zámečnictví  Hostivice)  na  zmenšení  průhledu  do 
sklepních oken.
-  Pan  Koten  připravil  Prohlášení  o  výši  zaplacených  úroků  z úvěru  na  opravy  a 
modernizaci  bytových  domů,  které  má  výbor  povinnost  od  1.1.2015  podávat 
Českomoravské záruční a rozvojové bance.  

Ad 3)  Přeplatky vyúčtování budou postupně rozeslány vlastníkům, nedoplatky je nutno 
uhradit do 30.11. t.r. 

Ad 4)  Instalace indikátorů : Výbor obdržel 6 nabídek, výběr se zúžil na 2 firmy INMES a 
ISTA, obě firmy mají  podobné technické  vybavení,  firma ISTA nabízí  další  služby..4 
členové výběrové komise (Kulhánek, Uhlíř, Urban, Chalupa) se sejdou se zástupci těchto 
firem, výbor potom odsouhlasí jednu z nich.

Ad 5)  Byly projednány některé organizační a obsahové momenty přípravy Shromáždění 
SVJ  .  Vybavení  místnosti  (ozvučení,  stoly,  židle…),  skrutátoři,  moderování,  příprava 
zpráv: o činnosti, o hospodaření. Další schůzka k přípravě shromáždění byla navržena na 
20.11.2014

Ad 6)  Vzhledem k poškození dveří reklamou bude vyvěšen zákaz polepování.
Grant na opravu dětského hřiště (houpačky, pískoviště, aj.) zajistí pí. Hamanová.

Zapsala: J. Růžová
Schválila: B. Frieszová


