
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 6. října 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Uhlíř, Prokůpek, Kulhánek, Urbanová, Koten, Parmová
Za DR: Chalupa, Burešová

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru 9/2015
2. Termín a příprava na svolání Shromáždění
3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících  
4. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky 
5. Kotelna – stav plynofikace
6. Nové Stanovy a OR
7. Zpráva o hospodaření, HV, čerpání PF a FO, rozpočet, Zprávu o činnosti
8. Různé

Ad 1. kontrola úkolů z     minulé schůze
- Oprava budovy kotelny – bude probíhat v nejbližší době (dle počasí)
- Oprava podezdívek VZT na střechách proběhla, cenová nabídka dodržena, fotodokumentace
před a po bude umístěna na webové stránky SVJ.
- Dotace na změnu prostředí v okolí dětských hřišť včetně nových herních prvků prochází 
schvalováním na zastupitelstvu Prahy 6, vyjádření by mělo být do 20.12.2015
- Revitalizace zeleně - proběhla kontrola všech stromů s odborníky horolezci. Případná 
likvidace některých stromů bude konzultována s Odborem životního prostředí v Praze 6. 
Likvidace bude probíhat mimo vegetační období. 

Ad 2. Shromáždění se bude konat dne 9.12.2015 (středa) od 18.30 hod. v Sokolovně Liboc.

Ad 3. Vzhledem k stále příznivé ceně LTO byl výborem odsouhlasen nákup dvou tanků LTO.
Ceny LTO se pohybují na úrovni roku 2006. 

Ad 4. V  yúčtování pro jednotlivé vlastníky – zástupci vchodů dostali vyúčtování 2014/2015 a
budou ho předávat proti podpisu jednotlivým vlastníkům. V jednom bytě ul.Pavlovská 588
byl  zjištěn  nadměrný  nárůst  teplé  i  studené  vody,  bude  provedena  kontrola  funkčnosti
vodoměrů. 

Ad 5. Kotelna – stále nemáme na vyjádření dotčených vlastníků pozemků. 

Ad 6  . Nové stanovy a OŘ
-konečné znění návrhu bylo vyvěšeno ve všech vchodech, nejpozději do 31.10.2015 posílat
připomínky na adresu svjliboc@seznam.cz nebo vhodit do schránky společenství SVJ

Ad 7. Tento bod byl přesunut na příští schůzi

Ad 8. Různé 
-28.9.2015 začala topná sezóna
-vytopení bytů a chodby jedním z vlastníků v  domě ul.Pavlovská 586, -náklady likvidace 
hradí pojišťovna vlastníka, který škodu způsobil.
-v březnu 2016 končí fixace úvěru u ČS, zjistit nové nabídky – zajistí p. Koten
- na dětském hřišti bude umístěn Provozní řád (dle předpisů). 

Termín další schůze je 3.11. 2015.
Zapsala. I.Burešová
Kontrola: B. Frieszová

mailto:svjliboc@seznam.cz

