
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 3. listopadu 2015

Přítomni: Frieszová, Karfus, Koten, Kulhánek, Urbanová, Parmová, Prokůpek, Růžová, Šebíková
za DR: Chalupa, Burešová

Program: 1. Kontrola úkolů z výboru 10/2015
2. Shromáždění vlastníků – zajištění organizace
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
- Revitalizace zeleně na pozemku SVJ: s odborem Životního prostředí Prahy 6 jsme konzultovali

naši žádost na prořez a kácení stromů. Stromy, které mají ve výšce 130 cm obvod větší než 80
cm, na ty je nutné mít povolení a souhlas spoluvlastníků. Na odbor Životního prostředí P6 jsme
zaslali oznámení o revitalizaci. 

- Revitalizaci jsme rozdělili na dvě etapy: 1. etapa -bezpečnostní prořez javoru u dětského hřiště a
pokácení dvou borovic. Jedna je před vchodem Pavlovská 590 a zasahuje do fasády. A druhá –
torzo stromu za domem Pavlovská 587. Tyto stromy mají obvod menší než 80 cm, proto k jejich

pokácení  není  nutný  souhlas.  Vlastníci,  kteří  by  měli  zájem  o  dva  kmeny
pokácených borovic, ať se přihlásí na výboru SVJ do 17. listopadu t.r

- 2. etapa – jedná se o dva náletové stromy (jabloň a bezinka) v těsné blízkosti autopřístřešků č.
120-124, dva modříny a dvě břízy na severní straně domu Pavlovská 585. Tyto stromy zasahují
do fasády a jsou do výšky 3.patra. Tyto stromy musí být nahlášeny na odbor životního prostředí
a souhlas k jejich kácení musí dát Shromáždění SVJ. Vyřízení žádosti potom trvá 2-3 měsíce.

Vyúčtování  za  uplynulé  období  dostali  všichni  vlastníci  bytů.  Problém nastal  pouze  v 1  bytě,  kde
vodoměry  naměřili  vysoké  spotřeby.  Odborná  firma  provedla  zkoušku,  její  výsledek  byl  předán
obyvatelům zmíněného bytu, řešení bude s nájemci hledat pí. Frieszová.

Ad 2)  Termín Shromáždění  9.12.2015 v 18.30 hod v Sokolovně Liboc je potvrzen.
Žádáme všechny vlastníky, aby se ve vlastním zájmu dostavili na Shromáždění nebo na základě plné
moci pověřili jinou osobu. Členové výboru a skrutátoři  se dostaví ca půl hodiny předem. Aparaturu
zařídí p. Koten, plán organizace předsedkyně, p. Karfus a pí. Růžová. Materiály: Body, které bude na
Shromáždění nutné projednat, připraví pí. Frieszová.  

Ad 3 a Ad4) Výbor schválil nákup dvou tanků LTO. Přeplatky za vyúčtování 2014/2015 jsme začali
postupně rozesílat  vlastníkům. Do konce listopadu by měli  všichni vlastníci  mít  přeplatky na svých
účtech. 

Ad 5) Plynofikace kotelny: pí. Frieszová rekapitulovala vývoj projektu jednání s Pražskou plynárenskou
a.s.  přes  zpracování  projektové  dokumentace,  jednání  s vlastníky  dotčených  pozemků  po  získání
stavebního povolení na výstavbu plynovodu. Pokud se nám podaří získat potřebná povolení v r. 2016
proběhne výběrové řízení na firmu, která plynofikaci provede, v létě 2016 by mohl být plyn doveden do
kotelny. Vzhledem k zatím příznivé ceně LTO může kotelna fungovat na obě paliva. 



Ad  6)  Připomínky  ke  stanovám  byly  shromažďovány  do  31.10.  Všem,  kdo  zaslali  připomínky
děkujeme.

Ad 7) Zpráva o hospodaření, HV, čerpání PF a FO, rozpočet, zprávy o činnosti výboru a dozorčí rady
budou vyvěšeny na nástěnkách a na www stránkách 14 dní před Shromážděním. Výbor byl se všemi
dokumenty, kromě rozpočtu, který připravuje pan Koten, seznámen. 

Ad  8)  Úvěr:  v březnu  2016  končí  fixace,  p.  Koten  zjišťuje,  u  které  banky  by  bylo  výhodné
refinancování. Je možné získat až 400.000,-Kč ročně. Zatím p. Koten prozkoumal situaci v KB.

Na dětském hřišti byl umístěn Provozní řád.

Exekuce  na  firmu Dejdar.  Firma  občas  platí,  právník JUDr.  Vytejček  se vyjádřil  v tom smyslu,  že
exekutorská firma zatím nevydala žádné rozhodnutí.

27.10 došlo k zapálení a posprejování pověšeného prádla ve vchodu Pavlovská 589. Výbor vzal tuto
informaci na vědomí, pokud by se podobná situace měla opakovat, budeme volat policii.

28.10. došlo ke krádeži kola na balkoně vchodu Pavlovská 586. Hlášeno policii. 

Informaci o řešení opravy parapetů v 5.p. vchodu Ruzyňská 582 pošle Zikmundovým pí. Frieszová.

Zapsala: J. Růžová

Kontrola: B. Frieszová                                                                       4. listopadu 2015


