
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 8. září 2015

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

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru 6/2015
2. Zpráva o SVJ během července a srpna
3. Zpráva o stavu přidělení dotace ve druhém pololetí
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – 
5. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky 
6. Kotelna – stav plynofikace
7. Nové Stanovy a OR
8. Různé

.

Ad 1. kontrola úkolů z     minulé schůze:
- Oprava domečku – děkujeme panu Havlíkovi za bezplatné opravení střechy
- Oprava budovy kotelny –. od pana Uhlíře byla získána nabídka na zednické práce u kotelny 

(likvidace obkladu, následná úprava, výměna skla )– celkem cca 25.000,-Kč. V areálu SVJ bydlí 
sklář p. Stupka – s poptávkou se obrátíme na něho.

- Kontrola VZP pojišťovny proběhla v pořádku.
- Nové jmenovky na zvonky zatím neodevzdali dva zástupci vchodů 
- Odečet bytových vodoměrů byl ve všech bytech proveden. 
- Prázdninový provoz proběhl dle plánu
- Firma Izotec zaslala nabídku na opravu VZT podezdívek, začátek prací na střechách v říjnu. 

Ad 2. Zpráva o SVJ během července a srpna:

- Ve třech domech byly vyměněny balkonové sítě proti ptákům, celkem 5 lodžií (tři v posledním 
patře-vysoký strop) celková částka 12.400 Kč + DPH. Výměna proběhla dne 20.7. 2015

- Doklady za červen byly předány účetní firmě, pro zpracování konečného vyúčtování za období 
červen 2014-květen2015

-  Vchod Pavlovská 588 - V týdnu od 20.8. došlo k poškození vchodového čipu u vstupních dveří
od autopřístřešků. Oprava byla zajištěna. Pracovníci firmy Alkatraz zjistili, že záložní baterie,
které otevírají čipy jsou již zastaralé a zaslali nabídku na jejich výměnu. Celková částka 7962 Kč
– výměna schválena výborem. Dále se zjistilo, že je z jedné strany také nefunkční vchodový
zámek, opět byla oprava zajištěna. Ve čtvrtek 23/7 vypadlo osvětlení v celém domě. Oprava byla
do druhého dne zajištěna. 

- V sobotu dne 25/7 bylo zjištěno vosí hnízdo na balkoně mezi 4. a 5. patrem ve vchodu Pavlovská
590. Ve spolupráci s vlastníkem bytu byla zajištěna likvidace. Celkové náklady 1800 Kč + DPH.
Protože  ke  stejnému  případu  došlo  přesně  před  rokem,  žádáme  vlastníky  především  domů
Pavlovská 589, 590 a 591 (jižní  strana),  aby si  zkontrolovali  rámy oken a různé skuliny na
balkonech, zda tam nemají vosí hnízda. V tomto případě bylo zjištěno, že si vosy udělaly hnízdo
(dutinu) v zateplení. 

- Další hnízdo bylo likvidováno v Pavl.588 nad vchodem domu dne 6/8/2015 
- Výměna havarijního stavu hlavních uzávěrů teplé vody ve všech domech proběhla ve dnech 11.-

13.8. S uzávěry nebylo možné otočit a tím zavřít hlavní přívod TUV do domu. V případě havárie
by tak nebylo možné uzavřít TUV. Ve dvou domech bylo tzv vykvetlé potrubí a hrozilo jeho 
prasknutí. Celková částka za opravu byla 14900 Kč + DPH za opravu ve dvou vchodech. Částka 
89900 Kč + DPH v osmi vchodech za opravu uzavření (kohoutů) přívodů TUV do domů.. 
Oprava bude hrazena z fondu oprav.



- Dne 26/8 mezi 19-22 hod došlo k vloupání do kolárny v Ruzyňské 582 a byly odcizeny dvě 
horská kola. Celou věc řeší Policie ČR.

Ad 3. Dotace - z programu panel byly přiděleny dne 5/8/2015..

Dotace – podpora a úprava vnitrobloku se ujala J. Parmová, která vypracovala optimální návrh na
změnu prostředí v okolí dětských hřišť včetně nových herních prvků, které jsou již zastaralé a 
nevyhovují novým normám.  J. Parmové odsouhlasil výbor SVJ odměnu 1000,-Kč. Na vyhodnocení 
přidělení dotace od Městské části Praha 6 čekáme. Termín podání byl 20/8/2015. 

Ad 4.  Finance  –  viz zpráva o stavu v SVJ za červenec a srpen.  Dle evidenčního seznamu od účetní
nemáme žádného neplatiče. 

Ad 5. Vyúčtování pro jednotlivé vlastníky má zaslat naše účetní firma do konce září.  

Ad  6. Kotelna  –  stav  plynofikace.  Byli  osloveni  vlastníci  pozemků,  kudy  bude  procházet  nový
plynovod. Největší zdržení při zajišťování potřebných povolení je na Správě železnic, která opětovně
řeší  vybudování  rychlodráhy  na  letiště  (+Kladno).  Od  firmy  Šetelík,Oliva  s.r.o.,  kterou  výbor
odsouhlasil pro přípravu plynofikace, máme technickou zprávu na výstavbu plynovodního řadu v ulici
Brodecká, koordinační a katastrální situaci a řez trasy pod železnicí. Dále byla udělena plná moc paní
Květě  Mayerové,  M-ING,  která  získává  od  příslušných  orgánů státní  správy povolení  (rozhodnutí)
k výstavbě plynovodu. ¨

Ad 7.  Stanovy -  Podle  nového zákoníku  bude v souvislosti  se  změnou  stanov  nutné  změnit  název
společenství, následovala diskuse o tom, jaké souvislosti to představuje a co bude nutné zařídit. Poslední
verze návrhu stanov bude rozeslána všem členům výboru mailem, připomínky se budou shromažďovat
do 16. září.  Dne 22.9.  bude mimořádná schůze kvůli  stanovám.  Formu distribuce  v jednotlivých
vchodech  rozhodnou  zástupci  vchodů.  Znění  nových  stanov  bude  možno  shlédnout  na  webu  a  na
nástěnkách ve vchodech. Na shromáždění, kde se budou stanovy schvalovat, bude přizván notář.

Ad 8. Různé: 
1. paní Pražanová – podnět  z 28/8/2015 požádala o pokácení náletové jabloně u parkovacích míst 121.

Bylo výborem po vegetační době schváleno pokácení
2. Dne  4.9.  od  dopoledních  hodin  chodili  po  domě  dva  podomní  prodejci  od  firmy  Aquasave

group,s.r.o. z Ostravy a nabízeli perlátory (regulátory) průtoků vody za 350 Kč
Na základě stížnosti od jednoho z vlastníků jsem na oba pány volala Polici ČR, kteří mi potvrdili, že
celou situaci už prověřovali v předchozích dnech na sídlišti Dědina a že s tím nemohou nic dělat.
Podomní prodej není zákonem ani vyhláškou zakázán. Prodejci použili i jméno předsedkyně a název
SVJ, že o celé akci ví a tím vyvolali dojem, že jsou pověřeni společenstvím.  Upozorňujeme, že
požadavky SVJ na vlastníky jsou vždy předem vyvěšeny na nástěnkách s příslušným razítkem
a podpisem.   

 Je tedy na každém vlastníkovi jestli si do bytu někoho pustí.

Termín další schůze je 6. října 2015.

Zapsala. J. Růžová

Kontrola: B. Frieszová


