
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 2. června 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Růžová, Šebíková, Uhlíř, Parmová
Za DR: Chalupa host: pí Břízová

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru 4/2015
2. Kotelna – průběh zajištění stavu plynofikace
3. Návrh nových stanov a OR 
4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
5. Zajištění prázdninového provozu 
6. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
7. Žádost o dotaci
8. Různé.

Ad 1. kontrola úkolů z     minulé schůze:
- Obnovení žlutých čár provedeno dne 19.5.2015 
- Oprava domečku – zajistí pan Havlík v průběhu června
- Oprava budovy kotelny –. Bude probíhat postupně. Pan Uhlíř připraví nabídku na opravu. 
- Kontrola VZP pojišťovny, posláno účetní firmě. Termín 8/6/2015
- DATOVÉ SCHRÁNKY byly založeny 
- Nové jmenovky na zvonky budou v následujících týdnech dány na domy. 

Termín odečtu bytových vodoměrů bude proveden 3. a 4. 6. od 17-19 hod. 
Je nutnost zajistit přístup do bytu! 

Ad 2 – Kotelna
Geodet připravil situaci, které všechny sítě budou dotčeny. Výbor byl seznámen s nabídkami 
jednotlivých firem na zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti a rozpočtu stavby a 
výkaz výměr všech profesí, které budou určeny pro výběr dodavatele (stavby plynovodu), včetně 
zajištění potřebných povolení. Zvítězila firma Šetelík, Oliva s.r.o., která nabídla nejlepší podmínky 
včetně harmonogramu prací. Ta začala připravovat projektovou dokumentaci podle technických 
podmínek od Pražské Plynárenské a.s.  

Ad 3) - Stanovy a OR
Finální návrh stanov a OŘ bude zaslán všem členům výboru do konce června. 

Ad 4) – Finance 
Všichni vlastníci s pronajatými nebytovými prostory zaplatili. 

Firma Isotec s.r.o.připravila rozpočet na opravu všech střech (vyboulená ipa). Výbor byl s touto 
nabídkou seznámen. Jednalo by se o opravu stávajících VZT podezdívek, prosekání boulí, izolace, 
penetrace klempířských prvků fasádních plechů, zatmelení obnažených detailů na střeše a na atice 
(klemířské a zámečnické práce). Protože se oprava na některých střechách vyšplhala přes 100 tis. Kč, 
schválil výbor pouze opravy nejnutnější a to oprava VZT podezdívek, kterými zatéká do některých bytů.
Další opravy se vzhledem k finanční náročnosti budou řešit postupně. 

Kromě obvyklých plateb byla zaplacena daň z nemovitostí (pozemky) a pojištění objektů SVJ.

Ad 5) Prázdninový provoz bude zajištěn ve dnech 21.7. a 18.8. od 16-18 hod. 

Ad 6) Výbor obdržel čtvrtletní zprávu od dozorčí rady. Zpráva bude zveřejněná na nástěnkách 
v jednotlivých vchodech.  



Ad 7) – Žádost o dotaci
Blanka Frieszová vyžádá od ČS a.s. potvrzení o splácení a Jiří Koten připraví potvrzení o splácení 
úroků. Žádost se musí podat do 15.7.2015

Ad 8) – Různé
1.  Někteří vlastníci, kterým byl změněn evidenční list i přes urgence stále nezměnili výši platby.
2. Dotace – od městské části Praha 6 přišla žádost o udělení dotace na obnovu vnitrobloků. Celý 

projekt je nutné dobře zpracovat a do 20/8/2015 předat na MěÚ Praha 6. Výbor tím pověřil pí 
Parmovou. 

3. Při kontrole úklidu ve všech domech, byly zjištěny poškozené sítě na schodišťových balkonech a to 
v Pavlovské 586 1patro, Pavlovské 587 3patra, Pavlovské 588 2patra a Ruzyňské 583 1patro. Bude 
zajištěna oprava. 

Termín další schůze je 2. června 2015.

Zapsala: B. Frieszová

8.6. 2015


