
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 A, 
vložka 43956
Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 3. února 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Kulhánek, Růžová, Koten, Urbanová, Šebíková, Parmová
Za DR: S. Chalupa

Program:
1. Kontrola úkolů z výboru konaného v lednu 2015

2. Kotelna – průběh zajištění stavu plynofikace

3. Návrh nových stanov a OR 

4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících

5. Daň z pronájmu nemovitosti za r. 2014

6. Instalace indikátorů topení

7. Různé.

Ad 1.Proběhla kontrola posledního zápisu z ledna t. r. Úkoly jsou průběžně plněny, nemáme 
žádná prodlení.

Ad  2.  B.  Frieszová  podrobně  informovala  výbor  o  postupných  krocích  řešení  záměru 
plynofikace naší kotelny.  Záležitost  se protáhne nutnou administrativou /“sbírání razítek“/. 
K tomu je zde nutná otázka jednání se soukromými vlastníky pozemků, jehož souhlas budeme 
potřebovat. Lze konstatovat, že kdyby vše tzv. hladce probíhalo, nabízí se termín v polovině 
následujícího roku. Výbor bude vlastníky průběžně informovat o postupu řešení.
Ad 3.  Problematika nových  stanov  a  organizačního  řádu.  Výborem ustavená  skupina  ve 
složení S. Chalupa, J. Kulhánek a J. Koten započala s pracemi a informovali  o současném 
stavu.  Do  28.2.2015  mají  vlastníci  možnost  podat  návrhy,  které  by  chtěli  zapracovat  do 
Stanov a Organizačního řádu. 

Ad 4.  Výbor  s potěšením konstatuje,  že  v SVJ  nemáme  dlužníky.  Ve  dvou  případech  je 
sepsán splátkový kalendář, který je plněn.

Ad 5. Do konce měsíce února bude rozdáno vlastníkům do schránek Oznámení o výnosech 
z pronájmu společných nebytových prostor v SVJ Pavlovská a Ruzyňská.

Ad 6.  Termín instalace indikátorů topení proběhne v termínu:  23. – 27. února 2015.  Bližší 
informace budou vyvěšeny na nástěnkách. Výbor žádá všechny vlastníky bytových jednotek, 
aby s     termínem počítali. Zejm. u těch, kteří byt pronajímají, je nezbytné řádně zajistit přístup   
do bytu!!!

Ad 7.  Kauza „Dejdar“ – JUDr. Vytejček podá návrh na exekuci.  I  přes skutečnost,  že fa 
Dejdar uhradila dne 2. února 2015 částku 20 000,- Kč.

Proběhla  kontrola  evidenčních  listů a  byl  zpracován  seznam  počtu  osob  v SVJ.  Výbor 
opakovaně upozorňuje na povinnost hlásit změny počtu bydlících osob.
Pojišťovna Uniqa – vyřízení škodné události – havárie vody v Pavlovské 588. Pojišťovna 



uznala  náklady  na  opravu.  V  celkové  výši  7360  Kč,  spoluúčast  je  5000  Kč.  Celková 
vyplacená částka činní 2360 Kč. – částka převedena do fondu samosprávy 588.

Byla  podepsána  smlouva  na  pronájem  nebytového  prostoru (od  6/1/2015)  panu  Josefu 
Sedláčkovi.  Celková  částka  činní  2000 Kč/měsíc.  S  panem Uhlířem domluvena  instalace 
podružného elektroměru. 

Od  rejstříkového  soudu,  přišla  výzva  na  doplnění  podání  –  2x  zápis  z  ustavující  schůze 
a schůze  shromáždění.  Podání  doplnila  Frieszová  dne  14/1/2015.  Další  výzvy k  doplnění 
budou doloženy neprodleně.

Firmě „Pe3ny net“ byla zaslána faktura za pronájem antény v částce  3000,-  Kč. 

Na základě rozhodnutí výboru budou během února instalovány mříže do suterénních oken. 
Zatím je hotová Pavlovská 585/588  a  589-591 částečně. Práci provádí zámečnictví Hradil.

Dostali  jsme nabídku od marketingové společnosti,  abychom do výtahů umístili  za úplatu 
jejich reklamu. Výbor doporučuje realizovat, získáme tím další finanční prostředky v objemu 
24 000,- Kč/rok.

Dne 2. února 2015 přijel k doplnění zásobníků kotelny  tank s LTO. Protože bude mít  náš 
dodavatel čtrnáctidenní výpadek.  Cena LTO je příznivá, stále se pohybuje okolo 18,- Kč/l. + 
DPH. 

Připomínka  z vchodu  Pavlovská  586:  anténa  -  v  případě  použitých  modulátorů,  které 
nainstalovala firma dodávající kamery, bohužel občas k jejich zablokování dochází. Nemělo 
by se to stávat moc často, ale pokud k tomu dojde vícekrát, je nutné modulátor vyměnit (což 
je i v tomto případě). 

Byla  provedena  oprava  osazení  dveří  a  výměna  zámku,  a  montáž  těsnění  do  poklopu na 
střechu ve vchodu Pavlovská 586. 

Výtahy Otis –  opravy výtahů, které nejsou urgentní, je možné reklamovat pouze s heslem. 
V minulosti docházelo k tomu, že soukromé osoby hlásili urgentní opravu, aniž by to bylo 
nezbytně nutné. Netýká se vyproštění osoby z kabiny při havárii. 

Byla provedena opatření směřující k tomu, aby suterénní místnosti byly řádně uklízeny.
Příští pravidelné zasedání výboru se koná dne 3. března 2015.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


