
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská 

Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101 

zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449 

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků bytových jednotek 

konaného dne 

9.12. 2015 v 18.30 hod v tělocvičně TJ Sokol Liboc 

Program: 

 

1. Prezentace při příchodu, vysvětlení způsobu hlasování a představení skrutátorů, volba zapisovatele 

2. Schválení programu Shromáždění 

3. Zpráva výboru o činnosti za období od ledna do listopadu 2015 

4. Zpráva dozorčí rady  

5. Schválení vyúčtování vlastníků a zprávy o hospodaření z roku 2014-2015  

6. Schválení čerpání Zdroje oprav (ZO) a Provozního zdroje (PZ) 

7. Schválení rozpočtu na rok 2016 a schválení plánu oprav na rok 2016 a schválení úprav záloh na služby – 

nové EL 

8. Schválení nových Stanov SVJ 

9. Schválení revitalizace zeleně na pozemcích ve společném vlastnictví 

10. Schválení umístění stavby plynového potrubí přes naše pozemky č. 439 a 26/28 

11. Různé 

 

Dokumenty (čerpání Fondu oprav a Provozního fondu, zpráva o hospodaření za rok 6/2014-5/2015, hospodářský 

výsledek a rozpočet na následující období jsou zveřejněny na nástěnkách jednotlivých vchodů.  

Revitalizace zeleně – text a fotodokumentace jsou zveřejněny na webu SVJ www.svjruzyne.cz nebo v kanceláři 

SVJ.  

 

Ad bod 1) Pan Martin Karfus přivítal přítomné členy SVJ a představil skrutátory: O.Stanislava, S.Chalupu, 

J.Kulhánka a J. Parmovou. Na hlasování bude dohlížet pan M. Harsa. Dále vytyčil tři hlavní cíle tohoto 

shromáždění: nové stanovy SVJ, revitalizace zeleně a umístění plynového potrubí na pozemcích vlastníků SVJ.  

Paní Frieszová následně vysvětlila způsob hlasování. Hlasuje se podle spoluvlastnického podílu. V našem SVJ je 

celkem 5 druhů bytů. Vlastníci budou vyzváni k hlasování podle velikosti bytu, který je uveden na barevném 

lístečku, který byl rozdán při prezentaci. Podle NOZ je nutné, aby i osoby, které mají spoluvlastnický podíl na 

bytě měli plnou moc, nebo se dostavili oba na Shromáždění a hlasovali společně. Není možné, aby každý hlasoval 

jinak. V tomto případě je hlas neplatný.   

Zapisovatelkou byla schválena pí J. Růžová. 

 

Paní J. Růžová přečetla zprávu o činnosti výboru za období leden-listopad 2015. Minulé shromáždění uložilo 

výboru tyto úkoly:  

- Nové Stanovy a OŘ – Výbor a dozorčí rada ve spolupráci s naším právním zástupcem připravili nové 

Stanovy a Organizační řád dle nového Občanského zákoníku, které sloučili do jednoho dokumentu.  

Všichni vlastníci byli opakovaně vyzváni k podání návrhů a připomínek. Konečná verze Stanov byla 

vyvěšena na všech nástěnkách a na www stránkách a konečný termín pro podání připomínek byl 

31/10/2015. Děkujeme všem, kteří zaslali své návrhy.  

- Exekuce na firmu Dejdar. – v lednu 2015 náš právní zástupce poslal firmě Dejdar výzvu k platbě dle 

soudního rozhodnutí. Od firmy Dejdar jsme dostali vyjádření, že má zájem dluh po domluvě 

s pojišťovnou uhradit. I přes urgence k tomu nedošlo, a proto výbor prostřednictvím našeho právníka 

podal na firmu Dejdar exekuci. Od ledna do prosince firma zaplatila 4x 20.000 Kč. Spor, který vede firma 

Dejdar proti SVJ (bývalému Osparu), proběhlo první stání dne 6.5.2015  a případ byl odročen. Od té doby 

se nic dalšího nestalo.  

- Přechod na plyn - Na minulé schůzi byl odhlasován přechod na plyn s „Variantou 1“ ze Studie kotelny, 

což je předělání na centrální plynovou kotelnu. Celá akce byla rozdělena na dvě části. Plynofikace – 

přivedení plynu do kotelny a projektová dokumentace pro centrální plynovou kotelnu. Prvním krokem 

k povolení na vybudování plynovodu je získání potřebných povolení od úřadů a souhlas majitelů 

dotčených pozemků. Pokud by vše probíhalo hladce, nabízí se termín v polovině roku 2016.  

Dne 19.1.2015 výbor podal žádost o připojení k distribuční soustavě. Pražská plynárenská-distribuce dodala 

technické podmínky připojení k distribuční soustavě. Poté podepsal s Pražskou plynárenskou – distribuce –

smlouvu o připojení k distribuční soustavě a smlouvu o spolupráci a  uzavření budoucí smlouvy kupní na odkup 

plynové přípojky. Následovala schůzka s geodetem, poptávkové řízení na kompletní projektovou přípravu 

plynofikace (výběr firmy). V červnu jsme dostali technickou zprávu k výstavě a v říjnu kompletní dokumentaci 

včetně rozpočtu. Dne 11.11.2015 byla podána na městskou část Prahy 6  žádost o vydání rozhodnutí o umístění 

stavby (územní řízení) na základě kterého bude uděleno stavební povolení.   

 



Poté p. Harsa sdělil výsledky sčítání – účast 76,17% podílů, (tj. 153 jednotek). Shromáždění vlastníků je 

usnášeníschopné. 

 

Ad bod 2) Hlasování o schválení programu, který přečetl M. Karfus – 100% hlasovalo pro (tj. 153 jednotek 

 

Ad bod 3) Druhou část zprávy o činnosti výboru přečetla pí J. Růžová.  

1. Pokračování dotací z programu Panel. Jedná se ročně o 406 000,- Kč. Od 1.1.2015 musí výbor nově 

podávat pravidelně hlášení o jejím  čerpání prostřednictvím tzv. „Prohlášení o výši zaplacených úroků z úvěru 

na opravy a modernizace bytových domů“. Dotace byla letos připsána na účet SVJ dne 5/8/2015 v jedné 

částce. Toto datum je mimo naše účetní období, které končilo 30/5/2015; je tedy ve fondu připsaná jen částka 

203 tis. Kč z období srpna roku 2014, a další bude připsána v následujícím účetním období. 

2. LTO – v letošním roce došlo k výraznému poklesu ceny LTO. V loňském roce jsme platili za jeden tank LTO 

okolo 750 tis. Kč a letos je to cca 430 tis. Kč.  

3. Indikátory topení – dodávka a montáž indikátorů firmou Inmes spol. s.r.o. proběhla v termínu od 23.2.-

27.2.2015. Spotřeba tepla se bude měřit až od účetního období 6/2015-5/2016. V příštím účetním roce 

dostanou vlastníci nové vyúčtování, které bude toto zohledňovat a poměr základní a spotřební složky bude 

rozdělen v poměru 50:50 

4. Zatékání do bytů: I když nebylo zjištěno žádné viditelné poškození střechy ani fasády, doporučené byly jen 

drobné opravy okolo vývodů vzduchotechniky (VZT) a betonových soklů. Problémem zůstávají venkovní 

parapety a jejich špatná či drolící se izolace. Výbor zajistil opravu VZT podezdívek. Fotodokumentace je na 

našich www stránkách. Vlastníci, kterým zateklo do bytu, byli ve většině případů odškodněni pojišťovnou. 

Problém se zatékáním v některých bytech i nadále trvá.  

5. Revitalizace zeleně: byla z rozdělena do dvou etap a to z důvodu nutných povolení z Odboru životního 

prostředí na MěÚ Praha 6.  

1.etapa – Dne 25/11/215 proběhl bezpečnostně zdravotní řez na javoru, který je v bezprostřední blízkosti 

dolního dětského hřiště. Dále byla pokácena borovice, která zasahovala do fasády domu Pavlovská 590 

a torzo borovice u domu Pavlovská 587. Oba tyto stromy mají menší obvod než 80 cm ve výšce 130cm.  

2. etapa – viz bod programu č. 9  

6. Odstarnění graffiti – SVJ má dlouhodobě podepsanou smlouvu s Městskou částí Praha 6 na odstranění 

graffiti. V dubnu došlo k pokreslení domu Pavlovská 585 a kotelny. Specializovaná firma zajištěná Prahou 6 

přijela a graffiti odstranila.  

7. Odstranění mechů na fasádách a děr po ptácích – v době 11.- 14.5.2015 proběhlo odstranění mechu na 

fasádách ze severní strany domů Pavlovská 589-591.  Byla také objednána firma na odstranění děr vzniklých 

po ptácích – jednalo se o fasády domů Pavlovská 585, 589 a Ruzyňská 584. 

8. Oprava kulových uzávěrů na teplo a teplou vodu v domech – v termínu od 11-13.8.2015 proběhla oprava 

všech kulových uzávěrů v domech. Bylo zjištěno, že s nimi nelze otočit. To by znamenalo, že při havárii vody 

by nebylo možné vodu uzavřít.  

9. Oprava VZT stříšek na střechách – v září 2015 byly opraveny na střechách Ruzyňská 582-584 a Pavlovská 

585-588 VZT podezdívky v celkové částce 79.074 Kč. Byl tak odstraněn problém se zatékáním v posledních 

patrech.  

10. Vloupání - v letošním roce došlo k vloupání a pokusu o vloupání do suterénních prostor a do chodbových 

balkonů ve všech domech SVJ. Výbor zajistil polepení všech suterénních oken samolepícími foliemi, tím se 

zmenšily průlezy do sklepních oken. Dále výbor navrhuje výměnu vstupních zámků za samozamykací. 

Celkové náklady by se měly pohybovat okolo 300 tis. Kč – čerpání z rozpočtu. Výbor dále vyzval všechny 

vlastníky a nájemce, aby v nočních hodinách zamykali. Vzniklé  situace řešíme s Policií ČR a pojišťovnou.  

11. Pronájem nebytového prostoru – kotelna – dne 6.1.2015 byla po více jak roce nevyužívání podepsaná 

smlouva na pronájem s elektrikářem panem Sedláčkem za cenu 2000 Kč/měs.  

12. Pronájem výtahů – výbor schválil umístění reklamy do výtahů. Celková částka činí 2000,- Kč/měs. 

13. Opravy dětských hřišť a dotace – MěÚ Praha 6 vypsala dotační program na obnovu vnitrobloků, do kterého 

jsme se přihlásili. Dle požadavků radnice Prahy 6 jsme zpracovali žádost o dotaci na opravu dětského hřiště 

a revitalizaci zeleně. Výsledky by měly být známy do poloviny prosince 2015. 

14. Zřízení datových schránek – pro lepší komunikaci s úřady a také ušetření poštovních nákladů byly zřízeny 

datové schránky SVJ.  

 

 

Výbor dále zajišťuje: 

- kontrolu úklidu všech domů včetně sklepů a sušáren 1x měsíčně;  

- pravidelnou kontrolu plateb záloh vlastníků. Vlastníci jsou bezprostředně informováni; 

- výměnu nefunkčních světel a čidel v domech a výměnu balkonových sítí proti holubům; 

- duplikáty klíčů od domů a společných prostor a nové čipy; 

- seznam osob bydlících v SVJ a to i když nemají v SVJ  trvalé bydliště; 

- průběžné opravy vstupních dveří včetně zámků. 



 

Ad bod 4) S. Chalupa přečetl Zprávu DR –náklady na provoz a správu společenství nepřesáhly limit 20tis. 

Kč/měs, které schválilo minulé shromáždění. Dále také hovořil o odměňování za administrativu členů výboru 

a dozorčí rady dle nových Stanov a o navýšení jednotkové ceny a inflaci od roku 2006. Odměny pro dozorčí radu 

a členství ve výběrové komisi zůstaly na stávajících úrovních.  

Podrobněji hovořil o nákupu LTO (díky dostatku hotovosti a příznivé ceně LTO bylo zakoupeno větší množství 

do zásoby). Dobře funguje kontrola toku financí uvnitř výboru – výbor platí faktury, 1 člen vždy spáruje platby 

s fakturami, DR sleduje proporce plateb.  

 

Ad bod 5) Vyúčtování služeb a Zprávy o hospodaření za období 6/2014 až 5/2015. Hospodářský výsledek je 

kladný. Částka 2.626,65 Kč bude převedena do provozního zdroje. Rozdíl mezi předpisem záloh a skutečnými 

výdaji byl 565.181,89 Kč. Na tento příznivý stav měla hlavní dopad cena LTO, která klesla na úroveň roku 2006.  

Hlasování: Schválení vyúčtování služeb vlastníků a zprávy o hospodaření za rok 2014-2015. - 100% hlasovalo 

pro (tj. 153 jednotek). 

 

Ad bod 6) Čerpání zdroje oprav ZO a provozního zdroje PF – J. Koten  seznámil účastníky shromáždění 

s čerpáním zdroje oprav a provozního zdroje. Příjmy jsou dle plánu s výjimkou dotace, která byla připsána až v 2. 

pololetí v celé výši. Výdaje na revize byly dle plánu, výdaj za opravy fasády byl nižší o cca 60.000,-Kč. Drobné 

výdaje cca 5000,-Kč/měs (výměny čidel, zámků, světel, drobné instalatérské a zámečnické práce atd.), ale ve 

skutečnosti byly cca 20.000,-Kč/měs. Kč. V dalším rozpočtu počítáme raději s 15 000,-Kč/měs. PF – příjmy 

stejné jako v roce 2015 a výdaje mandatorní (administrativní náklady, daně z příjmů a odměn).  

Hlasování: Schválení čerpání Zdroje oprav (FO) a Provozního zdroje (PF) - 100% hlasovalo pro (tj. 153 

jednotek) 

 

Ad bod 7) Rozpočet na r. 2016 - J. Koten představil plánované opravy. Příjmy očekáváme stejné jako v r. 2015. 

Bohužel příjmy od firmy Dejdar zatím započítat nemůžeme. Plán výdaje: 300 tis. Kč. na samozamykací zámky 

(nutné elektrifikovat). Cca 2 mil Kč - výstavba plynovodu, pokud výstavba půjde dle předpokladu, možná příští 

rok vyměníme některé kotle, část na plyn, část LTO. Oprava budovy kotelny – budova cca 80 tisíc. Kč. Oprava 

dětského hřiště cca 100 tis. Kč (zde jsme požádali o dotaci MěÚ Praha 6). Revitalizace zeleně 50 tis.Kč. Celkově 

na konci roku počítáme se 4 miliony výdajů. 

Diskuse: Kolik budou výdaje za kotle? Zatím 1 mil Kč, protože ne všechny kotle budeme kupovat. Dotaz z pléna: 

Jak jsme validovali ceny? Má smysl plynofikace? J. Koten: ano, má to smysl, plyn klesl o 20%, LTO o 45%. Ale 

u LTO jsou velké výkyvy. Budeme muset propočítat návratnost celé akce ještě jednou. Pokud budeme podnikat 

přípojku, Pražská plynárenská nám 1/3 vrátí odkupem. Dotaz p. Harsa: Je smysluplné mít 2 typy kotlů? Odpověď: 

Ano. Dotaz: p. Petříček: k vyúčtování: bude zohledněno umístění bytu? Odpověď: Ano, specifikuje to vyhláška. 

Dotaz k vloupání do domů: Návrh na kamerový systém, vloupání bylo ze strany bez kamer a co přinese výměna 

zámku? Odpověď: jeden vchod již kamery má a zatím žádný výsledek ani Polici ČR to nepřineslo. Následovalo 

vysvětlení principu samozamykacího zámku. Tento zámek má závoru, která se automaticky zavře na 2 západy. 

Zevnitř stačí stlačit kliku. Dotaz p. Zikmund: je na elektrický pohon? Jak jištěno při výpadku? Odpověď: Zvenku 

klíčem, zevnitř je záložní baterie. Má to i bezpečnostně právní moment. Např. děti by se nedostaly z domu, pokud 

by hořelo. Diskuse o zamykání. Návrh: pořídit kamery i na parkovací stání. Odpověď: narážíme na zákon o 

ochraně osobních údajů.  

Změna EL – jedná se o změnu v položce teplo a TUV, která by byla rozdělena na dvě a TUV by se převedla do 

kolonky podle spotřeby. Tím budeme moci lépe nastavit zálohy vlastníkům tak, aby odpovídaly 1/12 skutečných 

nákladů. Shromáždění vzalo na vědomí.  

Hlasování: Schválení rozpočtu na rok 2016 včetně plánu oprav na rok 2016 a schválení úprav záloh na služby - 

změna EL – 98,072% hlasovalo pro (tj. 150 jednotek), 0 proti, 1.928% se zdrželo (tj. 3 jednotky) 

 

Ad bod 8) -  Nové Stanovy- p. Koten představil hlavní změny - sloučení OŘ + Stanov. Vysvětlení změn v % 

přítomných při hlasování. Hlasování „per rollam“ – jen pro body, kdy se Shromáždění nesejde. Funkční období 

prodlouženo na 3 roky, je třeba mít více času na splnění stanovených úkolů. Zvýšení jednotkové ceny za činnosti, 

převod 15% jen ze ZO do FS (fondů samospráv). Dotaz p. Harsa k bodu 17/2 Stanov: Volba Dozorčí rady bude 

stejná jako do výboru. Formulace zapracována, opraveno ve Stanovách  

Hlasování: Schválení nových Stanov SVJ. – 96,925% hlasovalo pro (tj. 148 jednotek), 0,967% proti (tj 2 

jednotky) Jmenovitě: pan Pojer a Harsa byli proti; 1.928% se zdrželo 2,109% (tj. 3 jednotky). 

 

Ad bod 9) - Revitalizace zeleně - Protože stromy od doby výsadby tj. začátek 80 let minulého století nebyly 

nikdy prořezány či jinak ošetřeny, je stav některých z nich nebezpečný. Bylo zjištěno, že bříza bezprostředně 

u dětského pískoviště je nebezpečně nahnutá a má poškozený kmen (škůdci). Pokácet co nejdříve. Dále došlo 

k tomu, že stromy byly sázeny neodborně – blízko sebe a jejich skladba je nevhodná. Jde především o část 

u severní strany domu Pavlovská 585. Tam se v těsné blízkosti nachází lípa, břízy, modříny, kaštany, borovice. 

V této části bude nutné pokácet především modřín a borovici, které zasahují do fasády domu. Dále je nutné také 



pokácení náletové jabloně a bezinky, které zasahují do autopřístřešků. U dalších stromů bude proveden zdravotní 

řez a dynamická vazba tak, aby mohly být zachovány. Součástí revitalizace je výsadba nových stromů a keřů.  

Hlasování: Schválení revitalizace zeleně na pozemcích ve společném vlastnictví- 100% hlasovalo pro (tj. 153 

jednotek). 

 

Ad bod 10) – umístění stavby plynovodu - Dne 11.11.2015 byla podána na městskou část Prahy 6  žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní řízení), na základě kterého, bude uděleno stavební povolení. 

K vydání rozhodnutí o umístění stavby je potřeba souhlas majitelů pozemků, přes které povede plynovod. Jedná 

se o pozemek č. 439 (zelený trávník mezi tratí a silnicí u autopřístřešků 1-12) a pozemek č. 26/28 (asfaltová 

plocha – chodník, vedle kotelny).  

Hlasování: Schválení s umístěním stavby plynového potrubí přes pozemek 439 a 26/28 – 99,144% hlasovalo pro 

(tj. 152 jednotek), 0,856% hlasovalo proti (tj. 1 jednotka), 0 se zdrželo 

 

Ad bod 11) – diskuse o stavu a dalšího využívání autopřístřešků. Jaké jsou finanční prostředky, které je možné 

využít na jejich opravu či koupi nových?  

- zabezpečení vchodů – kamerový systém, samozamykací zámky; 

- zazněl požadavek z pléna, aby výbor sdělil datum shromáždění měsíc dopředu; 

- jak bude výbor řešit pozemky ve vlastnictví vlastníků SVJ, kteří byt prodali, ale nikoliv pozemky, které 

nejsou v prohlášení vlastníka?  

 

Závěr:  

1. Shromáždění ukládá výboru, aby se znovu zabýval otázkou zámků a kamer a informoval vlastníky o 

technických parametrech,  zajištění servisu apod. 

2. Prověřit možnost zateplení v přízemí a sklepních prostorech – stropy ve sklepech – odizolování. Udělat 

analýzu.  

3. Autopřístřešky – shromáždění má zájem přístřešky zachovat. Výbor se bude zabývat co s přístřešky dále – 

opravit stávající, zbourat a postavit nové, jak situaci ovlivní případná výstavba rychlodráhy; rozšířit 

parkovací plochy na další pozemky ve vlastnictví vlastníků SVJ?.. 

4. Výbor připraví analýzu, která řešení by byla nejlepší. 

5. Pozemky – výbor se bude zabývat jak pomoci vlastníkům, kteří mají byty, ale nevlastní přináležející 

pozemky.  

 

M. Harsa poděkoval výboru a DR za práci. 

 

M. Karfus ukončil jednání a poděkování všem za účast, hlasování a odpovědný přístup k jednání. 

 

 

Zapsala: Jiřina Růžová 

Kontrola: Blanka Frieszová 


