
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 7. června 2016 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 5/2016
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Zajištění prázdninového provozu
4. Kotelna – plynofikace
5. Dětské hřiště – realizace, předání stavby
6. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
7. Žádost o dotaci panel
8. Různé

Ad  1.  -  Proběhla  výměna  zámků  ve  všech  vchodech.  Původní  madla  jsou  k dispozici
/odprodej/.

- Výměna reklamních plakátů ve výtazích – zatím zůstáváme u prozatímní společnosti.
Nová společnost neodsouhlasila naše požadované změny ve smlouvě. 

- Odstraňování  mechů  proběhne  od 14.  června  2016.  Týká  se  severních  štítů  domů
Pavlovská 585 a Ruzyňská 582 a severních částí celého bloku Pavlovská 585-588.

- Revitalizace zeleně – trvalý stav. Výbor podá stížnost na průtahy v řešení případu.
- Platby za nebytové prostory proběhly.
- Výbor odsouhlasil refinancování úvěru – ve finále jsme rozhodovali o dvou nabídkách

od KB a.s. a ČS a.s., kde vítězem se stala ČS a.s. s úrokem 0,98%. 

Ad 2.  Výbor odsouhlasil  finanční příjmy a výdaje a zprávu o dlužnících.  Aktuálně máme
jednoho dlužníka, který dlužní jednu měsíční zálohu za služby. 
Výbor dále odsouhlasil nákup dětského kolotoče z ušetřených peněz z dotace od MěÚ Praha 6
a opravu (nová prkna) laviček u dětského hřiště.
Dne 26/5/2016 byla zaplacena daň z nemovitostí za společné pozemky - 7873 Kč

Ad 3. Prázdninový provoz kanceláře SVJ : 19.7.    od 16-18 hod 
16.8.    od 16-18 hod

Ad 4. Plynofikace - Stav ve vývoji plynofikace – Pojišťovna Uniqa poslala návrh na pojištění
plynovodu, který bude ve vlastnictví SVJ do doby, než ho bude možné převést na PP a.s.
Pojistné plnění se vztahuje na všechna živelná nebezpečí – pojistná částka 500tis. Kč. 
Na posledním shromáždění  vlastníků  byl  schválen  souhlas  s umístěním věcného břemene.
Přes prázdniny bude na nástěnkách a www stránkách vyvěšen osvětlovací dopis. Kompletní
dokumentace je k nahlédnutí v kanceláři SVJ. 

Ad 5.  Dětské hřiště - Proběhla revitalizace dětského hřiště. Dlažba a část obrubníků byla
prodána zájemcům za 1.085 Kč a houpací sestava za 450 Kč. Dne 27. 5. 2016 od 16 hod
proběhlo slavnostní otevření nového dětského hřiště. Pozváni byli  i  zástupci městské části
Prahy 6, kteří naše otevření přišli podpořit. Všem účastníkům děkujeme za účast. 

Ad 6. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady byla přesunuta na září.  



Ad 7.  Žádost o dotaci panel musíme podat do 15.7.2016. ČS a.s. jsme požádali  o zaslání
Potvrzení o splácení úvěru a pan Koten připraví doklad o splacených úrocích. 

Ad 8 . Různé
- topná sezóna byla ukončena 24. května 2016.
- v domě  Ruzyňská  583  byla  jedním vlastníkem vytopena  kolárna.  Celou  záležitost

řešíme přímo s vlastníkem, oprava (malování) bude během června.
- proběhla oprava signálu televize ve vchodech Ruzyňská 584 a Pavlovská 591.

Firmou  SEMI byla  navržena  oprava  v celém bloku  Pavlovská  589-591  –  výměna
celého vedení rozvodů TV – cena 7590 Kč – schváleno výborem.

- odečet bytových vodoměrů a indikátorů topení proběhla dne 1.- 2. 6. 2016 od 18-20
hod.  V tomto  termínu  byla  odečtena  většina  bytů.  Ostatní  vlastníci  (9)  byli
kontaktováni a budou na odečet v náhradním termínu dne 9. 6. 2016.

- výbor zorganizoval odvoz suti a dále odvoz „odpadu“ ze všech vchodů. Poděkování
patří brigádníkům, kteří se na této akci podíleli.  Tímto výbor žádá, aby si vlastníci
nastolený pořádek hlídali a zabránili do budoucna hromadění nepotřebného odpadu ve
společných prostorech.

Zapsal: Martin Karfus


