
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 5. října 2016 

Přítomni: B.Frieszová, M.Karfus, J.Koten, K.Prokůpek, J.Kulhánek, J.Růžová, J.Uhlíř, A.Šebíková, J. Parmová, M. Urbanováí
za dozorčí radu: S. Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 9/2016
   2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
   3. Kotelna – plynofikace
   4. Příprava shromáždění vlastníků
   5. Zpráva o hospodaření, čerpání fondů a rozpočet, zpráva o činnosti výboru a dozorčí rady 
   6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů zápisu z 6. září 2016:
- Začátek topné sezony se uskutečnil 22.9.2016. Prosíme vlastníky v posledních patrech, aby občas odvzdušnili

topení.
- Vyúčtování vlastníkům bylo předáno zástupcům vchodů 27. září 2016. Fakturu za vyúčtování od firmy Inmes

jsme reklamovali. Proto bylo vyúčtování od dva dny zpožděné. 
- Dne 30.9. byl instalován nový kolotoč na dětské hřiště a byla upravena plocha pod herní soustavou, kterou

jsme reklamovali z důvodu nerovností. Na základě dohody s firmou Smitka jsme se domluvili  na způsobu
fakturace bez DPH – úspora  21%, což bylo projednáno a odsouhlaseno výborem a  dozorčí radou.

- Dne 27/9 bylo předáno zástupcům vchodu hlasování o revitalizaci zeleně. Musí odsouhlasit  každý majitel
bytové jednotky.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
- V diskusi projednáno, včetně informace o jediném „neplatiči“ a postupu řešení. 

Ad 3. Kotelna: výbor doporučil projednat tento bod na shromáždění vlastníků dne 7. 12. 2016

Ad 4. Zahání přípravy shromáždění vlastníků
- Výbor diskutoval termín a doporučuje uskutečnit shromáždění ve středu 7. prosince 2016, opět v Sokolovně

Liboc, s obvyklým programem, který výbor začne připravovat.
Žádáme vlastníky, aby se dostavili na Shromáždění vlastníků, případně zplnomocnili jinou osobu. Děkujeme.

Ad 5. Zpráva o hospodaření za rok 2016 - vyúčtování
Z celkového vyúčtování vyplývá, že letos jsme ušetřili hlavně na topení a teplé vodě a to přes 1 mil.  Kč.,
hlavně díky nízké ceně LTO a příznivé zimě. 

Z vyúčtování jsme také zjistili, že ve vchodu Pavlovská 588 byl při vyúčtování zjištěn nejvyšší rozdíl mezi patním
vodoměrem a bytovými vodoměry. Protože odchylka je 23%, budeme celou věc řešit takto: 1.žádost o výměnu patního
vodoměru a zaslání vodoměru na zkoušku – zda měří správně. 2.kontrola bytových vodoměrů – jejich funkčnost.

Ad 6. Různé
- Sítě proti holubům: původní firma již odmítla opravu po jednotlivých patrech a zašle nabídku na opravu všech

schodišťových balkonů pro jednotlivé domy. Pí Frieszová obeslala ještě dvě firmy –Prolizard (dělali v SVJ
čištění fasád a další výškové práce) a firmu ADERA – která v SVJ v minulosti odstraňovala vosí hnízda. Na
nabídky čekáme. Pokud by nabídky přesáhly 100 tis. Kč budeme vypisovat výběrové řízení. 

- Zeleň  – na základě častých stížností na přerostlé či poškozené túje a další keře na pozemku 26/26 při ulici
Ruzyňská (východní část domů Ruzyňská 582-584), jsme zaslali situační plánek na vypracování úpravy celé
této části firmě Lesk, která v součinnosti s odbornou firmou vypracuje návrh úprav zeleně. 

- Výbor pracuje na návrhu nového systému evidenčních listů. Vlastníci budou informováni. Nové evidenční
listy budou v platnosti od 1.1.2017.

- Ve vchodu Pavlovská 589 došlo k protečení vody z přízemního bytu do suterénu u schránek. Oprava byla
zajištěna. 

Žádáme vlastníky, aby své připomínky nepsali na vyvěšené záp isy, ale poslali je písemně e-mailem, vhodili je
do schránky SVJ, nebo přišli osobně v úředních hodinách. Děkujeme.



Za výbor zapsal Martin Karfus


