
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 10. března 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Kulhánek, Růžová, Koten, Urbanová, Šebíková, Prokůpek, Uhlíř
Za DR: Bělohlávková

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru 2/2015
2. Kotelna – průběh zajištění stavu plynofikace
3. Návrh nových stanov a OR 
4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
5. Instalace indikátorů topení – zhodnocení
6. Různé.

Ad 1. kontrola úkolů z minulé schůze:
- Po doplnění všech dokumentů na OR přišel návrh na zápis do OR  dne 20/2.
- Firma Pet3ny.net zaplatila fakturu za pronájem antény
- Byly dokončeny zámečnické práce. Mříže do suterénních prostor. Cena byla dodržena.
- Výbor schválil umístění reklamy do výtahů.
- Ve dnech 17. a 19.2. bylo všem vlastníkům do schránek dáno Ozn. o příjmech z pronájmu za rok 2014.
- Byly provedeny změny v EL – počet osob – všech kterých se změna týkala, dostali nové EL. Celkem bylo 
37 změn.

Ad 2.  Kotelna –  od  plynáren  přišly  technické  podmínky  připojení  k distribuční  soustavě  a  smlouva  o
dodávce. Plynárny se nebudou podílet na stavbě nové plynové přípojky, až bude přípojka hotová, tak ji od
nás odkoupí. 

Ad 3..  Stanovy – výbor dostal doplňující návrhy od dvou vlastníků. Tříčlenná skupina pracuje na návrhu
Stanov a Organizačního řádu

Ad 4.. Somatherm – výměna nového potrubí do zásobníků až k oběhovým čerpadlům. Cena 43 tis. Kč –
výbor schválil. Díky příznivé ceně LTO byly koupeny ještě dva tanky. Předsedkyně do příští schůze výboru
připraví srovnání s loňskou sezónou.

Ad  5.  Instalace  indikátorů proběhla ve  stanovém termínu.  Pouze  v pěti  bytech  nebyly  nainstalovány
indikátory  náhradní  termín  bude  v průběhu  dubna.  Vlastníci,  kterých  se  to  týká,  budou  telefonicky
informováni.. Spotřeba tepla podle nových indikátorů se bude počítat od nové topné sezony resp. od nového
účetního období tj. od 1.6.2015

Ad 6. 
1. Ve všech domech byly vyčištěny výtahové šachty a našly se jedny klíče. Žádáme vlastníky, aby 

závady hlásili na SVJ co nejdříve. V květnu končí záruční lhůta.
2. Výbor zamítl nabídku fy Otis na provedení montáže zhasínání světla ve všech výtazích.
3. Výbor do příští schůze zajistí nabídku na opravu dětského hřiště – rantl u pískoviště, oprava 

dřevěného domečku u skluzavky
4. Ve vchodu Ruzyňská 583 bude provedena výměna lina ve sklepích a nové zábradlí.
5. Vchody Ruzyňská 583 a Pavlovská 587 objednaly velkoobjemový kontejner na sobotu 28/3/2015 

v 10 hod
6. Kontrolou úklidu suterénních prostor bylo zjištěno, že v některých domech jsou přetopené suterény. 

Vyzýváme všechny vlastníky, aby v rámci úspory nechali zapnutý radiátor jen v sušárně. Na 
vytopení celého suterénu stačí.

Příští pravidelné zasedání výboru se koná dne 7. dubna 2015.
Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


