
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 1. listopadu 2016

Přítomni: B. Frieszová, J.Koten, M. Karfus, A. Šebíková, M. Urbanová, J. Uhlíř, J. Růžová, J.
Parmová, J.Kulhánek, , za DR pí Bělohlávková   

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 10/2016
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace
4. Příprava shromáždění vlastníků
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů zápisu z 5. října 2016:
- Na základě vyúčtování vlastníkům byly rozeslány přeplatky v termínu do 31.10.2016

těm, kteří se o ně přihlásili. 
- Dne 27/9 bylo předáno zástupcům vchodu hlasování o revitalizaci zeleně. Po sběru dat

a vyhodnocení byla dne 31.10.2016 podána nová žádost na MěÚ Praha 6. Výsledky
hlasování jsou vyvěšeny na všech nástěnkách ve vchodech. 

- výměna patního vodoměru v Pavlovské 588 proběhne dne 7.11.2016 a následně bude
vodoměr zaslán na zkoušku 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
- Jediný problém s neplatičem výbor vyřešil osobní schůzkou. 
- Dva vlastníci požádali o splátkový kalendář na nedoplatek vyúčtování 2015/2016
- Výbor připravuje plán investic, který bude součástí rozpočtu na příští rok

Ad 3. Kotelna: zůstává v platnosti  doporučení výboru projednat tento bod na shromáždění
vlastníků dne 7. 12. 2016. Jedná se především o problém s pozemky,  které vlastní bývalí
majitelé  bytů.  Výbor  všechny  tyto  vlastníky  obešle.  Podrobnější  informace  připraví  B.
Frieszová a J. Kulhánek na shromáždění vlastníků. 

Ad 4. Příprava shromáždění vlastníků
- Výbor na nástěnkách vyvěsí dokumenty k prostudování: vyúčtování Fondu oprav, a

provozního fondu, hospodářský výsledek s hospodařením v roce 2015/2016, rozpočet,
kandidátní listinu a pozvánku. Výbor požádal vlastníky, kteří se podíleli na předchozí
organizaci shromáždění o pomoc. Předem děkujeme.

Ad 5. Různé
- Sítě proti holubům: bude součástí rozpočtu na rok 2016.
- Zeleň  – žádost odeslána. Smrk na rozhraní domu Pavlovská 586 a 585 jsme nabídli

městské části Praha 6 jako strom Vánoční. 
- Výbor zpracovává nové evidenční listy. V platnosti budou od 1.1.2017.
- 18. 10. došlo k pokusu o vloupání do vchodu Ruzyňský 583; byl poničen zámek a věc

nahlášena Policii ČR.
- Autopřístřešky  –  odborná  firma  zabývající  se  touto  problematikou  slíbila  zaslat

nabídku. Předběžný odhad je 40 000,- Kč na jedno stání. Cena nezahrnuje likvidaci
stávajících přístřešků. Výbor bude dále hledat alternativní řešení.

- Výbor schválil nákup tanku LTO pro kotelnu.
- Výbor se zabývá otázkou čištění vzduchotechniky, která od počátku výstavby našich

domů zatím nikdy neproběhla, bude též zařazena do plánu investic. 

Zapsal: Martin Karfus


