
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 5. ledna 2016 

Přítomni: B. Frieszová, M. Karfus, J. Koten, A. Šebíková, M. Urbanová, J. Uhlíř, J. Růžová,
J. Kulhánek Za DR: S. Chalupa

Program:
1. Kontrola úkolů z výboru konaného 1. 12. 2015 a zápisu ze shromáždění dne 9. 12.

2015. 

2. Rozdělení úkolů členům výboru

3. Kotelna – průběh zajištění stavu plynofikace

4. Přidělení dotace Panel do konce ledna 2016 

5. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících

6. Různé.

Ad 1  . Proběhla kontrola posledních zápisů z prosince 2015 (výbor a shromáždění).  Úkoly
jsou průběžně plněny, nemáme žádná prodlení. Z výrazných úkolů: 21.12.2015 zaslána žádost
k „revitalizaci zeleně“, záležitost v řešení. Vloupání a pokusu o vloupání, k nimž došlo téměř
ve všech vchodech, byla nahlášena pojišťovně. Hlavní závěry ze shromáždění: zabezpečení
vchodů; řešení kotelny; stav autopřístřešků, revitalizace zeleně, rekonstrukce dětského hřiště u
pískoviště. 

Ad 2. Rozdělení úkolů členům výboru:
- dotace na opravu hřiště (získali jsme částku 250 tis. Kč.) – J. Parmová, B. Frieszová připraví
projekt, výběrové řízení do konce února 2016
- revitalizace zeleně – B. Frieszová + fa Lesk -  termín: čekáme na potřebná povolení od
městské části Praha 6
- samozamykací zámky – J. Uhlíř, M. Karfus – připraví výběrové řízení – termín: polovina 
ledna; obeslání firem, složení výběr.komise, výběr zhotovitele, realizace, předání.
- pozemky ve vlastnictví ne-členů SVJ – B. Frieszová, S. Chalupa - výstupem bude “návod“ 
pro dotčené vlastníky jak postupovat při převodu pozemků; 
- autopřístřešky – J. Koten, J. Kulhánek – analýza stavu z širšího pohledu. Kontrolní termín 
v dubnu t.r. (J. Uhlíř provede technickou prohlídku - termín: v závislosti na klimatických 
podmínkách);
- kotelna – plynofikace – výbor – viz samostatný bod programu;
- nové EL (evidenční listy) – B. Frieszová, J. Koten (pí Votápková); provést revizi;
- rychlodráha – vývoj, rychlodráha...; výbor bude sledovat vývoj, projednání v rámci různého 
na výborových schůzích.

Ad 3. Plynofikace kotelny: existuje 60 dotčených orgánů, kteří se vyjadřují.  Významný je
zejm.  magistrát  a  SŽDC,  jednáme  i  se  soukromou  osobou,  která  je  jedním  z dotčených
vlastníků od kterých máme souhlasná stanoviska s umístěním plynovodu.  Dne 23.12.2015
jsme podali na MěÚ Praha 6 oznámení o zahájení územního řízení. V současné době běží
lhůta pro připomínkování. Dne 4.1.2016 jsme obdrželi od Drážního úřadu závazné stanovisko
– souhlas ke zřízení stavby. 
Na příštím jednání výboru budeme připravovat výběrové řízení, zejm. složení komise, která
musí být odborně schopná posuzovat došlé nabídky.

Ad 4  . Přidělení dotace Panel: žádost do konce měsíce ledna 2016. Vyřizuje B. Frieszová

Ad  5  . Schválení  finančních  příjmů  a  výdajů,  zpráva  o  dlužnících  -  výbor  s potěšením
konstatuje,  že  v SVJ  nemáme  dlužníky.  Schválené  splátkové  kalendáře  jsou  plněny  dle
dohody.



Ad 6  . Různé:
- Výbor rozhodl o převedení výnosů z pronájmů (kotelny, nebytových prostor, reklam 

apod.) do zdroje oprav a zdroje vchodů.
- Opravy domovních telefonů – výbor doporučil ponechat na rozhodnutí vchodových 

samospráv. Vada bývá většinou v přístroji umístěném v bytě nebo na domovních 
tablech.

- Nové stanovy budou zaregistrovány na Obchodním rejstříku. Dozorčí rada se musí do 
OR zaregistrovat rovněž.

- J. Koten provede propočet možného refinancování úvěru, který SVJ má a bude 
informovat na dalším zasedání výboru.

- Ing. Hájek, který nám dlouhodobě vede účetnictví, prodal svoji firmu; ta ale bude pod 
jiným názvem pracovat dále do budoucna.

Příští pravidelné zasedání výboru se koná dne 2. února 2016.

Zapsal: Martin Karfus Schválila: Blanka Frieszová


