
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská 
Zápis č. 3 Dozorčí rady ze dne 25.10.2016

1: Rekonstrukce dětského hřiště.

1) Výběrové řízení
V rámci výběrového řízení na dodávku a montáž multifunkční sestavy pro dětské hřiště bylo osloveno celkem devět

firem, z nichž kompletní nabídku zaslaly tři  firmy. Jako nejvýhodnější byla výběrovou komisí vyhodnocena nabídka firmy
„Dětská hřiště-Fr. Smitka spol. s.r.o., a to s ohledem nejen na cenu, ale také na komplexnost dodávky, včetně úpravy podloží.

2) Náklady
- dodávka a montáž multifunkční sestavy fy. Smitka ……….…… 216.881,- Kč
- zemní práce ………………………………………………………………………..   69.405,- Kč
- celkem …………………………………………………………….…………………. 286.286,- Kč

Podstatnou část nákladů pokryje dotace od Městské části Praha 6, ve výši 250.00,- Kč

3) Náklady SVJ
- likvidace odpadu …………………………………………………  11.013,-Kč
- zemní práce DPP …………………………………………………   3.500,- Kč
- travní semeno …………………………………………………….      322,- Kč

tyto náklady byly sníženy o výnos z odprodeje stávajícího zařízení dětského hřiště ve výši 1.505,- Kč

4) Finanční vypořádání
Ke dni kontroly nebyly uhrazeny dvě faktury pro firmu Smitka, a to faktura za zemní práce vše výši 69.405,- Kč a

faktura za dodávku a montáž kolotoče.

Úhradu faktury za zemní práce SVJ pozastavilo z důvodu reklamace na nekvalitní provedení pružného povrchu
pode multifunkční sestavou. Po provedené opravě firma Smitka novou fakturu dosud nezaslala.

Dodávka a montáž kolotoče byla uskutečněna ke dni 30.9.2016 a faktura za tyto práce nebyla SVJ dosud doručena.
.

2: Refinancování úvěru za zateplení domů
V červnu došlo k refinancování našeho úvěru. Úroková sazba se podařila snížit téměř o 4% na úroveň 0,98%. Měsíční splátka
se snížila o cca 21 000Kč. Výbor rozhodl o ponecháni původní doby splatnosti, tím pádem máme o tyto peníze lepší měsíční 
bilanci. Povinné pojištění k úvěru je platné do poloviny roku 2019. Po té  se musí obnovit nebo zřídit nová pojistná smlouva.
V tomto roce jsme v polovině splacení hypotéky. Poslední splátka je plánována na první čtvrtletí roku 2023. 

3: Namátková kontrola revizí – Výtahy 
Kontrola výtahů probíhá pravidelně. Odborná zkouška byla provedena v lednu. Zjištěny drobné nedostatky, které neměly vliv
na bezpečnost a funkci výtahů.   Další plánovaná odborná zkouška je plánována na rok 2019. V roce 2021 proběhne velká 
inspekční prohlídka stavu výtahů.
Standardní prohlídky výtahů probíhají stále v pravidelných intervalech. 

Stanislav Chalupa


