
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 499

Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 7. dubna 2015

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

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

Ad 1. kontrola úkolů z     minulé schůze:
-. Somatherm – výměna nového potrubí do zásobníků až k oběhovým čerpadlům proběhla dle schválené 
nabídky. Konečná cena byla 43.400 Kč
- Instalace zbývajících indikátorů v pěti bytech proběhne ve čtvrtek 9.4.2015 od 17 hod. Vlastníci, kterých se
to týká, byli informováni.
- Umístění reklamy do výtahů bude od 1.5.2015
- Velkoobjemový kontejner byl přistaven v sobotu 28/3/2015 v 10 hod. Výzva všem vlastníkům byla 
vyvěšena ve všech domech. Velice děkujeme za pomoc těm, kteří se zúčastnili.
- Oprava dětského hřiště – rantl u pískoviště a domeček u skluzavky. Výbor obdržel nabídku od Zámečnictví
Hradil a truhláře pana Havlíka. Další nabídka, kterou se nabídl zajistit pan Prokůpek již na ni  dále 
nereflektoval. Výbor schválil nabídku pana Havlíka a kladl důraz na realizaci co nejdříve.

Ad 2. Kotelna – předsedkyně pí. Frieszová zjistila vlastníky všech dotčených pozemků přes které bude 
budována plynová přípojka. Jedná se o právnické osoby, kde si souhlas s vedením plynu (věcným 
břemenem) vyžádá delší čas. Jedná se Správu železniční a dopravní cesty, Magistrát hlavního města Prahy, 
TSK Praha. Plánovaná přípojka povede také přes pozemek č. 439 v katastru Liboc ve vlastnictví vlastníků 
SVJ. Zde je nutné na Shromáždění tuto skutečnost nechat odsouhlasit.  
Dne 15.4. proběhne schůzka s geodetem ohledně zaměření plynové přípojky. 

Ad 3. Stanovy a OR
Tříčlenná skupina připravila návrh obou dokumentů. Pan Koten seznámil výbor s problémy nových stanov a 
organizačního řádu, které jsou především v tom, abychom byli v souladu s NOZ. Oba dokumenty bude ještě 
posuzovat právník, poté ho dostanou k připomínkování členové výboru. 

Ad 4. Finance
Bylo zjištěno, že 5ti vlastníkům vypadla v měsíci únoru platba za služby. Všichni tito vlastníci byli 
neprodleně kontaktování a své závazky vůči SVJ uhradili. 
Od účetní firmy jsme si vyžádali náklady na TUV a TV do 30/3/2015. Díky velmi příznivým cenám LTO by
letos poprvé po více jak šesti letech náklady nepřekročili částku, kterou platí na zálohách vlastníci. Proto 
výbor neuvažuje o zvyšování záloh na TUV a TV. Konečné vyúčtování za teplo budeme znát do 30/6/2015.

Ad 5. Různé
- Ve vchodu Ruzyňská 583 byla provedena výměna zábradlí a nové lino ve sklepích bude vyměněno 
začátkem května.

-Opětovná výzva všem vlastníkům - Zákaz skladování věcí ve společných prostorách a mimo sklepní koje. 

- Dotaz od vlastníků, kdy budou obnoveny žluté čáry? Dne 9/4/2015 jsme zaslali opětovnou výzvu na TSK 
Praha. 



- Byla objednána firma Prolizard na odstranění děr vzniklých po ptácích. Jedná se o fasádu na domu 
Pavlovská 585, 589 a Ruzyňská 584. Dále nám firma nabídla nový ochranný postřik proti mechu. Přípravek 
bude aplikován na severní straně domu Pavlovská 589. Pouze v levé části – abychom mohli posoudit jeho 
účinnost. 

-Pan Koten zjistí informaci ohledně dotací na výměnu zdroje tepla z oleje na plyn. 

-Proběhla kontrola suterénů, úklid.

-Pan Kučera z Pavlovské 587 informoval výbor, že nedoléhají vchodové dveře od zvonků. Opravu zajistí 
pan Uhlíř

- Na základě informace od vlastníků, že neodtéká voda ze střechy kotelny byla zajištěna schůzka s firmou 
IZOTEC, která prováděla kompletní opravu střech na všech domech.  Do konce týdne zašle pan Žourek 
nabídku na opravu střechy kotelny. 

- Paní Kolmanová (Pavlovská 586) děkuje za zatěsnění výtahové šachty.

- Došlo k opětovné poruše na kamerách ve vchodech 586, 588 a 583. Objednána oprava na st. 8.4. firma 
SEMI

- V kotelně byla zjištěna další závada na potrubí, která byla dne 2.4. odstraněna. 

Příští pravidelné zasedání výboru se koná dne 5. května 2015.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


