
 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 A, vložka 499

Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 5. dubna 2016 

Přítomni: B. Frieszová, M. Karfus, A. Šebíková, M. Urbanová, J. Uhlíř, J. Růžová, J. Kulhánek, K.
Prokůpek, J. Parmová, J. Koten
Za DR:, I. Burešová

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 3/2016
     2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
     3. Kotelna –plynofikace
     4. Dotace hřiště – termín realizace
     5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů
- Diskuse  k VŘ na  nové  kliky;  dodavatel  společnost  Renesance  (lepší  zabezpečení,

otázka čipů, externí čtečky, nový SW…). Firma Renesance nám zaslala nabídku na
modernější  čipy včetně nového SW – cena 185.451,-Kč. Výbor možnou diskusi  o
výměně čipů připraví na Shromáždění vlastníků, dále se s ní nebude zabývat.  

- Konečná cena ve VŘ na nové kliky je299 491,- Kč, s čímž koresponduje i částka na
tuto  akci  vyhrazená  v rozpočtu.  Smlouva  bude  podepsána  v nejbližší  době.  Termín
montáže bude začátkem května. O přesném termínu budou vlastníci informováni.

- Otázka revitalizace zeleně – problematický stav břízy v těsné blízkosti hřiště; jednání
s úřady je na dlouho. Výbor nechal zpracovat odborný posudek a čekáme na vyjádření
úřadu MěÚ Prahy 6 – odbor životního prostředí

- Reklamy ve výtazích – výbor souhlasí se změnou inzertní společnosti.
- proběhl odtah vozidla, za kotelnou pod našimi přístřešky
- cenovou nabídku na odstranění mechů jsme do termínu schůze neobdrželi

Ad 2.- Finance
-  Dlužníci  z minulého  měsíce  své  pohledávky  vůči  SVJ  uhradili.  V současné  době

máme  dva  dlužníky,  kteří  byli  již  informováni.  Byl  zakoupen  jeden  tank  LTO,
zaplaceny zálohy na PRE (celkem 22 elektroměrů).

Ad 3. - Plynofikace
- Získali jsme z MÚ Praha 6 povolení stavby plynovodu; budeme vyhlašovat výběrové

řízení na dodavatele.  Celá záležitost  obsahuje celou řadu postupných kroků, z nichž
velmi významné je zřízení věcného břemene. Výbor se bude všemi nezbytnými kroky
průběžně zabývat. Členové SVJ budou informováni.

Ad 4. – Dotace  - dětské hřiště
- dne 3.3.2016 jsme na účet obdrželi dotaci na úpravu dětského hřiště ve výši 250.000

Kč. Výběrové řízení jsme odeslali na  8 firem. Termín pro ukončení VR byl 27.3.2016
- Dne 29.3.016 se sešla výběrová komise ve složení Parmová, Frieszová, Růžová a za

DR Burešová. Celkem jsme dostali tři nabídky, z nichž jsme vybrali firmu SMITKA,
která,   nabízí  kompletní dodávku, tj.  herní prvky a jejich montáž,  úpravu podlaží a
materiál  včetně  instalace  na  „podlahu“  celé  sestavy  za  odpovídající  cenu.  Termín
schůzky s vítězem je naplánovaný na 7.-8.4.2016 v sídle SVJ

- Zajímavou informaci podal K. Prokůpek – pošle ji výboru k diskusi.
Ad 5. - Různé

- Výbor zakoupil tank LTO.
- Seminář pro SVJ – účastní se paní Ilona Burešová.
- Informace o průběhu jednání v kauze „DEJDAR“. Diskuse k otevřené problematice.

Pan J. Kulhánek se spojí s Dr. Vytejčkem, informace na příštím zasedání výboru.



- Pan j. Uhlíř provede odhad, kolik by stálo natření autopřístřešků.
- Výbor reagoval  na pokus o vloupání  do „chodbových balkonů“ ve  vchodu č.  586.

V opakovaných případech budou tyto záležitosti řešeny s Policií ČR.
- Instalace nového koše u dětského hřiště.
- výbor schválil změnu smlouvy na správu domů a administrativu
- nutno zajistit opravu (nátěr) střešních plechových okrajů – koroze, vyčíslení nákladů na

opravu zajistí pan Uhlíř.
- poděkování předsedkyně všem, kteří byli členy výběrové komise. Dle stanov jim náleží

odměna 1000 Kč, která jim bude vyplacena.

Zapsal: Martin Karfus


