
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 2. února 2016  
 

Přítomni: B. Frieszová, M. Karfus, A. Šebíková, M. Urbanová, J. Uhlíř, J. Růžová, J. Kulhánek, K. 

Prokůpek, J. Parmová 

Za DR: S. Chalupa 

Program: 

1. Kontrola úkolů ze zápisu 1/2016  

2. Kotelna – průběh zajištění stavu plynofikace 

3. Dotace – dětské hřiště a program Panel  

4. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících 

5. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2015 

6. Různé. 

Ad 1. Proběhla kontrola posledního zápisu z ledna 2016. Pan Karfus a pan Uhlíř připravili výběrové 

řízení na samozamykací kliky u všech vchodových dveří. Termín pro zasílání nabídek je do 20.2.2016. 

Ve výběrové komisi budou pan Uhlíř, Prokůpek, Karfus a člen dozorčí rady.  

Revitalizace zeleně – čekáme na povolení či doplnění žádosti k revitalizaci. 

Autopřístřešky – pan Uhlíř provede technickou prohlídku – úkol trvá 

Rychlodráha - V létě 2015 byla schválena Ministerstvem dopravy tzv. studie proveditelnosti projektu 

včetně zajištění nového posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a zajištění vydání územního 

rozhodnutí. . Investorem bude Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace. Počítá se s 

realizací v letech 2017-2022, a to v několika etapách.     

 

Ad 2. Kotelna - plynofikace: od městské části Praha 6 jsme obdrželi výzvu k zaplacení správního 

poplatku ve výši 20tis. Kč. Pí Frieszová zjistí na Pražské Plynárenské a.s. jaký souhlas bude potřeba 

pro převedení plynovodu pod PP a.s.  

Vzhledem ke stále příznivé ceně LTO, kdy platíme za jeden tank LTO zhruba polovinu ceny než 

v loňském roce, rozhodl výbor o rozdělení výběrového řízení na dvě části. Vybudování plynovodu do 

kotelny a rekonstrukce kotelny. Obě výběrové řízení jsou součástí rozpočtu na rok 2016. 

 

Ad 3. Dotace – dotace z programu Panel, byla na účet SVJ připsána dne 8.2.2016. Dotace na opravu a 

rekonstrukci hřiště bude po podpisu smlouvy připsána na účet. Termín pro vyčerpání dotace je do 

31.12.2016. Výběrové řízení připraví paní Parmová s pí Frieszovou. Dle smlouvy o poskytnutí dotace 

je nutné vést oddělené účetnictví a fotodokumentaci o průběhu oprav.  

 

Ad 4. V současné chvíli máme tři dlužníky, z nichž dva již své závazky vůči SVJ vyrovnali. Jednomu 

byl zaslán přehled plateb. Pokud tak neučiní do 16.2.2016 bude penalizován dle podmínek na EL. 

Ad 5..Účetní firma přislíbila zaslat předpisy pro vlastníky na daň z nemovitostí do konce února 2016. 

Všichni vlastníci najdou tento předpis ve svých schránkách 

Ad 6. Různé: 

1. revize hasicích zařízení – vše v pořádku. Jen ve vchodu Pavlovská 589 byl hasicí přístroj 

prázdný – vystříkaný. Výměna byla provedena. 

2. k pokusům o vloupání a vloupání do suterénů vchodů Pavlovská 585-591 byla pojišťovnou 

provedena částečná úhrada. 

3. z neděle na pondělí ze 17-18.1.2016  došlo k vandalismu opět ve všech vchodech. Ve dvou 

domech byly ukradeny dvoje boty z rohožky a kde nic nebylo ukradeno, rozházeli věci.  

4. Firma BTW reklamy byla nucena snížit cenu o polovinu ze 2000 Kč na 1000 Kč/měsíc. Paní 

Parmová osloví zájemce, kteří měli také zájem o plochu ve výtahu, aby dali nové nabídky. 

5. byla dána výzva vlastníkům vozidel za stěrače aut parkujících pod přístřešky u kotelny, které 

tam neoprávněně parkují. 

6. výbor schválil přidělení parkovacího místa panu Skuhrovcovi – přiděleno č. 10 

pan Kulhánek zjistí dle zákona či vyhlášek, co je ve vlastnictví vlastníků a co je společné 

vlastnictví.  

Zapsal: Martin Karfus      Schválila: Blanka Frieszová 


