
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 5. května 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Kulhánek, Růžová, Koten, Urbanová, Šebíková, Uhlíř, Prokůpek
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:
- Žluté čáry (obnovení)– přes úsilí členů výboru (telefony, dopisy, maily, návštěva příslušného

odboru) zatím žádný výsledek
- Dotace- při výměně LTO za plyn: náš případ nekoresponduje s výzvou o žádosti na dotace
- Oprava  střechy  na  kotelně -  firma  IZOTEC,  provedla  opravu  dle  a  dodržela  stanovený

rozpočet.
Tato firma připraví rozpočet nabídky na opravu dalších střech (vyboulená ipa).

- Kamery ve vchodech 583, 586 a 588 kde se porouchaly modulátory, byly vyměněny.
- Pískoviště – dokončeno 4/5/5012
- Indikátory na radiátorech mají již všichni vlastníci SVJ

Byla provedena oprava po ptactvu –celková částka souhlasí s navrhovaným rozpočtem. Na základě 
stížnosti jednoho z vlastníků, se opravy zúčastnila i zástupkyně Inspekce životního prostředí, která 
konstatovala, že k porušení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nedošlo. Věc je tedy 
tímto pro nás uzavřena. Zástupkyně IŽP s vedením SVJ diskutovala o možnostech instalace ptačích 
budek a prořezávání, event. kácení stromů.

Ad 2 – Kotelna
Geodet provedl zaměření  lokality podle plánku  plynáren a zjistil, které sítě budou dotčeny.

Ad 3) - Stanovy a OR
Tři členové výboru SVJ – p. Koten, Kulhánek a Chalupa předložili písemně mailem návrh na změny 
dosud platných stanov a organizačního řádu. K těmto návrhům zaslali připomínky Urbanová, Růžová, 
Harsa a Lohr. Na schůzi se delší dobu diskutovalo o možnosti sloučit oba tyto dokumenty a doplnit 
určitou část takto vzniklého materiálu. Část změn byla vynucena zákonem, část doplněná a předložená 
k diskusi. Předmětem diskuse bylo např. hlasování „per rollam“, pojetí samospráv jednotlivých vchodů, 
organizace shromáždění a jeho pravomoci, odměňování členů výboru. V OŘ by bylo dobré změnit 
propočty plateb za užívání bytů. Dalším tématem byl počet členů výboru (nadpoloviční většina 
původních členů, další je možno kooptovat), co je majetkem SVJ a co uživatelů (viz prohlášení 
vlastníka), aj. 

- Finální návrh stanov a OŘ bude předán do příští schůze výboru. 

Ad 4) – Finance 
firma Dejdar zaplatila 20.000,-Kč, exekuce zatím nebyla uskutečněna. Požadavek p. Lohra na 30.000,-
Kč za právní služby ve sporu s SVJ byl uspokojen soudem částkou 6000,-Kč. Po nabytí právní moci 
předloží nám rozhodnutí soudu JUDr. Vytejček.

Vlastníkům s pronajatými nebytovými prostory, bylo dne 16.4.. dáno do schránky upozornění o platbě.

Kontrola Internetbankingu je každý měsíc předána ke kontrole. 



Ad 5) – Různé
1. Po opakovaném nahlášení neodtékání odpadu ve vchodu Pavlovská 590 byla zajištěna odborná firma

A-efekt, která natočila kamerový záznam, kde bylo zjištěno, že odpad je neprůchodný. Závada byla 
odstraněna. Celková částka byla 5400 Kč. 

2. Graffiti – kontaktovali jsme MěÚ Praha 6 se kterou máme smlouvu na odstraňování graffiti, aby 
odstranili malby na kotelně a na domu Pavlovská 585. Firma přijela okamžitě. Konečné odstranění  
bylo dne 24.4. viz foto na webu. 

3. Na web byla umístěna vizualizace naší kotelny. 
4. Oprava kotelny – sundat soklové obložení a nahození omítkou, oprava a částečná výměna 

poškozených skleněných tabulí. Bude probíhat postupně. Pan Uhlíř připraví nabídku na opravu. 
5. K odstranění mechu na fasádách domů Pavlovská 589-591 byla učiněna nabídka na částku 56000 Kč

+ DPH firmou Prolizards. K výrazné slevě na ceně došlo díky novému přípravku a zjednodušenému 
postupu aplikace na fasádu. Firma poskytuje záruku 3 roky na práce. U takto ošetřené fasády 
výrobce udává dobu konzervace na 5-10 let. Výbor nabídku schválil. Odstranění proběhne od 
11.5.2015

6. Od zástupce vchodu 584 jsme obdrželi žádost o proplacení nákladů na údržbu pozemku u jejich 
vchodu. Pokud bude vlastník či samospráva chtít proplatit náklady na údržbu domu či jiné náklady 
spojené s vlastnictvím je nutné požádat o schválení finančních prostředků předem, jinak není možné 
náklady zpětně uhradit. Pokud se vlastníci samosprávy rozhodnou tyto prostředky čerpat z fondu 
samosprávy je nutno o tom přinést zápis se souhlasem vlastníků.  

7. Dne 27.4.2015 došlo díky přívalovým dešťům k poškození v bytě č. 13 v Ruzyňské 582. celá událost
byla nahlášena na pojišťovnu. 

8. Kontrola VZP pojišťovny, posláno účetní firmě. Termín 12/6/2015
9. Výbor schválil založení DATOVÉ SCHRÁNKY pro SVJ
10. Nové jmenovky na zvonky – všem zástupcům vchodu budou předány matrice, kam vlastníci vyplní 

jméno a příjmení, které chtějí mít na zvonku. 
11. Výbor odsouhlasil ukončení topné sezony k 11. květnu 2015

Termín odečtu bytových vodoměrů bude proveden v prvním týdnu v     červnu. 
Je nutnost zajistit přístup do bytu! 

Termín další schůze je 2. června 2015.

Zapsala: J. Růžová

Kontrolovala: B. Frieszová

6.5. 2015


