
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 6. září 2016 

Přítomni:  B.Frieszová,  M.Karfus,  J.Koten,  K.Prokůpek,  J.Kulhánek,  J.Růžová,  J.Uhlíř,
A.Šebíková
za dozorčí radu: I. Burešová

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 6/2016 a zpráva za červenec a srpen
2. Zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace
4. Dotace hřiště – realizace, předání stavby
5. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky
6. Různé

Ad 1. Kontrola „prázdninových“ aktivit:
- Proběhlo odstranění mechových nánosů na fasádách.
- Zaplacena daň z nemovitostí za SVJ.
- Vyřešena pravidelná žádost o dotaci „Panel“ – částka byla připsána na účet SVJ dne

8/8/2016.
- Informace o ukončení topné sezóny- k 25.5.2016.
- Revitalizace zeleně – dne 16.6. jsme zaslali stížnost na nečinnost odboru živ.prostředí

na MěÚ Praha 6.  Dne 21.6.  jsme dostali  do datových stránek odpověď o zastavení
řízení. Ve lhůtě 15 dnů jsme se odvolali a dne 8/8/2016 došlo k zamítnutí celé žádosti o
kácení.  Důvodem  zamítnutí  žádosti  bylo  nedoložení  75% souhlasu  všech  vlastníků
s kácením.  Toto  jsme  doložili  zápisem  ze  Shromáždění  a  100%  souhlasem  všech
zúčastněných  vlastníků  na  Shromáždění,  dále  jsme  doložili  podpisové  (prezenční)
listiny a plné moci. Ani toto nebylo pro odbor živ. prostředí dostačující. 
Výbor tedy připravuje novou žádost o povolení ke kácení některých stromů a to formou
podpisových archů po jednotlivých vchodech. Kompletní  seznam stromů i  s mapkou
bude vyvěšen ve všech vchodech. Prosíme o jeho prostudování. Děkujeme.

- Dne 12.7.2016 natáčel  filmový  štáb  seriál  a  využil  pronajatou  bytovou  jednotku ve
vchodu  590.  Bohužel,  ostatní  obyvatelé  vchodu  nebyli  v předstihu  informováni  a
vznikly jisté menší problémy. Výbor důrazně žádá, aby v případě podobných akcí, kdy
je  využita  bytová  jednotka  pro  podobné  účely  vlastník  dopředu  informoval  ostatní
spolumajitele  v daném  vchodu,  a  tím  zamezil  následným  nepříjemným  dotazům  a
diskuzím!!! Rovněž prosíme dát zprávu i výboru SVJ.

- Drobné  i  větší  opravy  v našem  SVJ  byly  průběžně  zajišťovány,  za  což  výbor
společenství vyjadřuje poděkování panu Jaroslavu Uhlířovi.

 

Ad 2. Zpráva o dlužnících
Výbor  projednal  postup  řešení  o  jediném  stále  stejném„neplatiči“.  Vlastníci,  kteří  byly
v prodlení  plateb  za  služby  za  měsíc  červenec  (celkem  4)  své  dluhy  vůči  SVJ  vyrovnali
v srpnu. 

Ad 3. Kotelna  :.jedinou překážkou pro výstavbu plynovodu je zajištění předběžného souhlasu
vlastníků  pozemků,  přes  který  plynovod  povede.  A  to  především  těch,  kteří  nebyly  na
Shromáždění,  nevlastní v SVJ byt,  ale jen pozemky,  nebo společnosti  Koospol a.s., která je
v likvidaci. 



Pokud neseženeme souhlas všech, zůstal by plynovod v našem vlastnictví. Případná rizika a
nevýhody se výbor snaží eliminovat. Výbor žádá o pozornost k tomuto bodu!!!

Ad 4. Dětské hřiště
Výbor  reklamujeme  upevnění  podkladových  desek,  které  se  v některých  částech  propadají.
Dodavatel přislíbil nápravu. Platba za tyto práce zatím nebyla zaplacena.  
Proběhl plánovaný odvoz suti z dětského hřiště

Ad 5. Zpráva o vyúčtování – u dvou bytových vodoměrů byl zjištěn záporný stav. V jednom
případě výbor schválil vypočítat spotřebu průměrem za předešlé tři roky a ve druhém bude stav
nulový. Vodoměr byl  funkční,  ale  při  loňském odečtu došlo k přepsání čísla  a stav byl  tak
vysoce nadhodnocen. 
Letos poprvé byl proveden odčet na radiátorech podle indikátorů. Vlastníci tak dostanou ke
standartnímu vyúčtování ještě jeden list s vyúčtováním nákladů na topení. Celkové vyúčtování
by mělo být hotové do 30.9.2016

Ad 6. Různé
Proběhlo:

- oprava signálu televize ve vchodech Ruzyňská 584 a Pavlovská 591;
- oprava rozvodů TV (signál) Pavlovská 591;
- oprava v celém bloku Pavlovská 589-591 – výměna celého vedení rozvodů TV;
- vznikly poruchy na úpravně vody v kotelně; výbor se shodnul v řešení, aby vše bylo pro

další období zajištěno. Bude zajištěná jen nejnutnější oprava, protože zařízení nebude
v nové kotelně již dále využito

- výbor  připravuje  nové  evidenční  listy,  které  budou  platné  od  1.1.2017;  jedná  se
především o změnu v zálohách za TEPLO a TEPLOU VODU a úpravu textu tak, aby
odpovídal novému Občanskému zákoníku. 

- dne 26. září 2016 bude na rohu ulic Únětická a Brodecká přistaven kontejner
- zprávu  dozorčí  rady  předá  její  předseda  v nejbližších  dnech  a  bude  vyvěšena  na

nástěnkách a webu SVJ

Zapsal: Martin Karfus


