
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 3. května 2016 

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

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

Ad 1. – Výměna zámků dveří bude probíhat postupně ve všech vchodech.
- Výměna společnosti realizující ve výtazích reklamy – odeslán náš návrh na nového    zájemce

o tuto inzertní službu. 
-  Odstranění  mechových náletů na severních částech jednotlivých bloků. Přišla nabídka na

opravu v ceně 50 000 Kč, záruka 3 roky. Výbor po diskusi odsouhlasil.
- Revitalizace zeleně – před měsícem jsme odeslali posudek na MěÚ Praha 6, zatím nemáme

žádnou zprávu.
- zajištění opravy (nátěru) střešních plechových okrajů – úkol trvá

Ad 2. – Finance - Výbor schvaluje průběžnou zprávu o finančních příjmech a výdajích- v dubnu byla
zaplacena  záloha  na  dodávku  a  montáž  zámků  a  klik  u  všech  dveří  dle  smlouvy.  Žádné  další
neočekávané výdaje nebyly.  Dva dlužníci  z minulého měsíce své pohledávky vůči  SVJ vyrovnali,
zůstává jeden dlužník.
Ad 3.  – Plynofikace - Výbor řešil postupné kroky v této záležitosti. Vypsání VŘ čeká, až budeme mít
100 procentní  souhlas  všech  vlastníků  pozemků,  bez toho nebude možné  zřídit  věcné  břemeno  a
plynárny od nás neodkoupí plynovodní potrubí. Jednáme s plynárnami o údržbě plynovodu – návrh
smlouvy.  Po  dobu  než  bude  možné  plynovod  převést  na  plynárny  je  možné  uzavřít  pojištění  na
případnou havárii. Výbor rozhodl vyvěsit  na nástěnky ve všech osvětlovací dopis, proč podnikáme
jednotlivé kroky.
Ad 4 – Dětské hřiště - _Vítěz výběrového řízení fa Smitka poslala rozměry celého hřiště, aby bylo
možné udělat několik návrhů, jak umístit sestavu. Dle posledních informací je celá sestava v zinkovně
a hotová by měla být dne 9.5.2016. Termín realizace je v týdnu od 16.5.2016. Se zástupcem firmy
panem Smitkou jsme projednávali cenu, hlavně z důvodu DPH. Odstraněním dlažby, obrubníků a keřů
byl pověřen pan Prokůpek. Zájemci o herní prvky a madla ze dveří – kontaktujte kancelář SVJ do
12.5.2016
Ad 5. – Různé - výbor projednal zejména:

- -  Autopřístřešky –  po  provedení  prohlídky panem Uhlířem,  výbor  odsouhlasil  nejnutnější
opravy (připevnění volných plechů atd. )

- Z pohledu protipožární ochrany máme opět potíže, mnozí vlastníci se přebytečných věcí
zbavují  jejich ukládáním do sklepních prostor,  kočárkáren,  na  společné balkóny,  po
schodišti.  Opět  se  opakuje  stejná  situace!!!  Výbor  vyzve  všechny  vlastníky,  aby  si
odklidili  své  takto  skladované  věci  do  konce  května.  Pak  bude  vše  vyvezeno  do
kontejnerů. 

- Proběhla výměna parkovacího místa č. 7 za č. 22 /pí. Hrušíková/.
- Fasáda štítové stěny domu Ruzyňská 584 byla narušena ptactvem – místo bylo opraveno.
- 28. 4.2016 byla nahlášena havárie vody v č. 590 – prasklá stoupačka; bylo opraveno následný

den firmou Inmes. Byl zabezpečen i úklid.
- Platba  za  nebytové  prostory–  konkrétním  uživatelům  byl  oznámen  termín  zaplacení  do

30.4.2016.
- Diskuse k refinancování  našeho úvěru a ke kauze DEJDAR.  Závěr  – nabídku od KB a.s.

budeme konfrontovat s ČS a.s., kde stávající úvěr máme. 

Zapsal: Martin Karfus


