
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. prosince 2016

Přítomni: B. Frieszová, J.Koten, M. Karfus, A. Šebíková, M. Urbanová, J. Uhlíř, J. Růžová, J.
Parmová, K. Prokůpek , za DR Chalupa   

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 11/2016
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Příprava shromáždění vlastníků
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů zápisu z 1.listopadu 2016:
- vlastníkům byly rozeslány přeplatky do 30.11.2016. 
- Revitalizace:  Dne  7/11  jsme  obdrželi  dopis  od  Magistrátu  hl.m.Prahy  –  odboru

životního prostředí na naše odvolání proti zastavení řízení kácení stromů. Magistrát
zrušil rozhodnutí MěÚ Prahy 6 a vrátil tak věc k novému projednání. K dnešnímu dni
jsme nedostali žádné vyrozumění od Prahy 6.

- výměna patního vodoměru v Pavlovské 588 proběhla a následná zkouška potvrdila
nesprávné měření.  Přeplatek  ve  výši  27tis.  Kč bude vlastníkům vrácen při  dalším
vyúčtováním. PVK také snížila zálohy na vodu. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
- Všichni vlastníci, kteří měli ve vyúčtování nedoplatek své závazky vůči SVJ zaplatili.

Ve dvou případech byl sepsán splátkový kalendář. 
- výbor odsouhlasil nákup jednoho LTO tanku.

Ad 3. Příprava na shromáždění vlastníků
- Výbor na nástěnkách vyvěsil dokumenty k prostudování: vyúčtování Fondu oprav, a

provozního fondu, hospodářský výsledek s hospodařením v roce 2015/2016, rozpočet,
kandidátní  listinu  a  pozvánku.  Výbor  zajistil  organizaci  při  příchodu  a  prezenci
vlastníků. Předem děkujeme za pomoc.

Ad 5. Různé
- Sítě proti holubům: bude součástí rozpočtu na rok 2016.
- Zeleň – žádost odeslána, další odezva žádná. 
- Nové  EL  byly  prostřednictvím  zástupců  vchodů  předány.  V platnosti  budou  od

1.1.2017.
- Výbor se zabývá otázkou čištění vzduchotechniky, která od počátku výstavby našich

domů  zatím  nikdy  neproběhla,  bude  též  zařazena  do  plánu  investic.  Na  základě
upozornění  jednoho z vlastníků  na obložení  větracích  šachet  azbestovými deskami,
byla odeslána objednávka na zjištění stavu a typu azbestových desek a to především
z hlediska zdravotních rizik. 

Zapsal: Martin Karfus


