
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 3. ledna 2017

Přítomni: B. Frieszová, M.Karfus, J. Koten, A. Šebíková, J. Kulhánek, I. Burešová, J. Uhlíř
za DR: S. Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 12/2016 a ze Shromáždění vlastníků 
2. Rozdělení úkolů členům výboru
3. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace
4. Přidělení dotace „Panel“ do konce ledna 2017
5. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulé schůze:
Proběhla kontrola úkolů, konkrétně pod po bodu. 
-na  základě  zjištění  nesprávného  měření  patního  vodoměru  v Pavlovské  588,  výbor  požádá  člena
dozorčí rady o prověření všech patních vodoměrů v SVJ. 
-VZT- na naši poptávku zjištění typu azbestových desek se firma neozvala. Budeme urgovat. 
Zastoupení jednotlivých vchodů na Shromáždění dne 7.12.2016:
582 89% 589 44% 585 92%
583 89% 590 72% 586 88%
584 89% 591 61% 587 25%

588 100%
Výbor děkuje všem přítomným za účast.

Úkoly určené Shromážděním:
1.       Problém  zatékání  do  bytů  -  všichni  vlastníci,  kteří  se  na  shromáždění  přihlásili,  budou

kontaktováni a jednotlivě se projdou byty a individuálně se bude řešit.  Ti, kteří se dne 7. 12.
na Shromáždění nepřihlásili, ať tak učiní do konce měsíce ledna!!!!

2.       Sítě proti holubům: ze třech došlých nabídek bylo zjištěno, že cena je pod 100tis. Kč. Výbor
proto provede poptávkové řízení a na únorové schůzi výboru budou nabídky řešeny.

3.       Oprava autopřístřešků: výbor připraví organizační plán postupu prací – jaro 2017

Ad 2.  Rozdělení úkolů – členové budou vykonávat stejné aktivity jako v minulém funkčním období.
Paní Burešová převezme úkoly po paní Růžové (vchod 582). 

Ad 3. Revitalizace zeleně;  kotelna – plynofikace
- Výbor  odsouhlasil  a  odeslal  dne  3.1.2016  stížnosti na  MÚ  Praha  6  (starostovi  Mgr.

Kolářovi)  a  (tajemníkovi  Ing.  Holickému)  o  nečinnosti  patřičného  útvaru  /oddělení
správních  činností  odboru  životního  prostředí/  ve  věci  realizace  „revitalizace  zeleně“,
kterou jsme již opakovaně podávali. Čekáme na vyřízení.

- Kotelna 
- aktualizovat studii - návratnost investice, porovnání ceny plynu a ceny oleje;
- připravit výběrové řízení na přípojku plynu – termín do konce ledna 2017
- prověřit stav zařízení – zajistí Somatherm + p. Uhlíř;
- zpracovat návrh technického řešení pro účely rekonstrukce kotelny, použitelné
pro výběrové řízení na rekonstrukci kotelny.
- opětovně  kontaktovat  vlastníky  pozemků,  bez  kterých  nelze  převést  věcné
břemeno (plynovod) na plynárny.



Ad 4. Dotace „Panel“ – bude v termínu /do konce ledna 2017/ podána.

Ad 5. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících –výbor schválil zakoupení dalšího
tanku topného oleje. V diskusi projednáno.

Ad 6. Různé:
o Na žádost vlastníků vchodů 589 a 585, bude zajištěna likvidace mandlů.
o Nové lino bude položeno ve sklepních společných prostorech v 587 a 590; ve vchodu

588 jen ve sklepu (společné chodby, NE kóje).
o Návrh  na  změny  zápisu  v Obchodním  rejstříku  (nové  složení  výboru  a  DR)  byl

proveden 19. prosince 2016
o Výbor  projednal  havárii  v kotelně  i  její  odstranění;  oprava  proběhla  v týdnu  od

19.prosince 2016. K žádnému výpadku tepla a teplé vody nedošlo. Provoz zajišťovaly 2
kotle, porouchaný byl svařen /firma Somatherm/

o Dne 2. ledna 2017 proběhla kontrola úklidu sušáren a sklepů. Následně 3. ledna 2017
na žádost vlastníku proveden posyp komunikací mezi přístřešky.

o Výbor byl  informován o tom, že 19. 12.2016 volal  exekutor  kvůli  odtahu vozu ZN
mercedes  u trati  –  nelze  odtáhnout  do konce  roku,  protože  kola  nejdou již  na  auto
nasadit, kvůli krádeži čepů. Exekutor situaci řeší, přislíbil nápravu v lednu 2017.

o Příští jednání výboru proběhne v úterý dne 7. února 2017.

Zapsal: Martin Karfus


