
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. prosince 2014 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Za DR: p. Chalupa 

Hosté: pí Růžová, p. Koten 

Program: 

1. Kontrola úkolů ze schůzí konané dne 4/11 a 19/11  

2. Výsledek předávání kotelny  

3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 

4. Příprava plánovaných revizí na leden včetně dotací 

5. Příprava na Shromáždění vlastníků – zajištění zapisovatelů, sčitatelů, organizace 

6.  Různé 

Ad 1. Výbor projednal body zápisu z minulé schůze a konstatoval plnění úkolů, u některých 

termíny přetrvávají do dalšího období. Pan Chalupa oslovil firmy INMES a ISTA a požádal o 

doplňují informace. Výbor hlasováním vybral firmu INMES.  

Všichni majitelé bytových jednotek budou včas informováni, stejně, jako když probíhala 

výměna vodoměrů. 

Ad 2.Kotelna byla předána dne 1. prosince 2014. Některé drobnosti technického charakteru, 

které se nepodařilo provést v den předání, budou dořešeny následně. 

Ad 3. Přeplatky a nedoplatky vyúčtování byly rozeslány všem vlastníkům. Nedoplatky až na 

tři případy byly uhrazeny.  

Ad 4. Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěru na opravy a modernizaci bytových domů, 

které připravil pan Koten, je hotové a bude doručeno do banky. Zajistí Frieszová. Plánovaná 

revize výtahů proběhla v listopadu. Do konce ledna bude revize hasicích přístrojů. 

Ad 5. Výbor diskutoval technickou stránku zabezpečení a rozdělil úkoly (moderování, zápis, 

skrutátoři, technika hlasování, apod.). Na jednání je pozván i JUDr. Vytejček. Pan Koten 

zajistí ozvučení.  

Ad.6. Předsedkyně paní Blanka Frieszová jménem všech členů stávajícího výboru 

poděkovala členům končícím s aktivitami ve výboru: Petru Kulhánkovi, Josefu 

Jaloveckému  a Ludmile Hamanové za jejich práci v uplynulém období, kdy významně 

pomáhali řešit úkoly spojené se všemi problematikami. 

Příští řádná schůze výboru proběhne dne 6. ledna 2015. 

 

Zapsal: Martin Karfus     Schválila: Blanka Frieszová 

 

 


