
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 7. února 2017 

Přítomni:  Frieszová,  Karfus,  Šebíková,  Urbanová,  Uhlíř,  Parmová,  Koten,  Kulhánek,
Burešová
Za DR: Bělohlávková

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 3.1.2017
2. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace
3. Dotace „Panel“
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
5. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2016
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Výbor diskutoval všechna plnění jednotlivých úkolů. 
- Parapety – zatékání – do termínu dle zápisu se přihlásili další vlastníci 

- Zpráva dozorčí rady – pí Paukertové – zjištění stavu rozdílu mezi patními a 
bytovými vodoměry. Na základě kontroly, byl ve vchodu Pavlovská 587 patní 
vodoměr zaslán na zkoušku přesnosti měření. Čekáme na výsledek. 

- Na žádost vlastníků formulované na Shromáždění byly odstěhovány 3ks mandlů. 

- Exekutor stále řeší problém odtažení nepojízdného vraku.
- Uskutečnily se  odběry vzorků materiálu  s cílem analýzy z čeho je  obklad VZT

vyroben.  O  spolupráci  se  na  nás  obrátila  i  soudní  znalkyně.  (možnost  zjištění
dotací, likvidace odbornou firmou atd..)

Ad 2. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace
- Výbor  stále  čeká  na  odezvu  obecního  úřadu  v záležitosti  revitalizace  zeleně.

Prozatím se nic neděje.

- Kotelna: Výbor rozhodl o zakoupení dalšího tanku topného oleje. Z dalších aktivit
v této oblasti:  aktualizovat studii - návratnost investice – cena plynu a cena oleje;
připravit  VŘ  na  plynovou  přípojku  –  v průběhu  února;  Somatherm  zabezpečí
zprávu  o  stavu  zařízení;  vypracování  návrhu,  co  budeme  požadovat  v našich
specifikacích  –  připraví  Somatherm  +  TP3;  bylo  znovu  jednáno  s majiteli
pozemků.
POZEMKY – výbor také odeslal dopis na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových  a  to  v souvislosti  s podílem  Koospolu,  která  byla  v roce  2007
konkurzem zrušena. Čekáme tak na vyjádření. 

Ad 3. Dotace „Panel“ – byla v termínu /do konce ledna 2017/ podána. A dne 6.2. připsána na
účet SVJ. 

Ad 4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
- V diskusi  projednáno,  oprava  prasklého  kotle,  nákup  LTO,  od  ledna  2017  jsou

v platnosti nové Evidenční listy – žádáme vlastníky o změnu příkazů v bance.



Ad 5. Různé:
1. nové lino v 587 a 590 všude, 588 - sklep – je v řešení  a před podpisem smlouvy.
2. Autopřístřešky – plán oprav- jaro 2017.
3. Sítě proti holubům – poptávka zaslána 4 firmám – termín do 28/2/2017. Plánovaná

výměna je v březnu 2017.  Do konce února vyhodnotíme poptávkové řízení.
4. Azbest – čištění VZT dne 6/2/2017 proběhl odběr 3 vzorků z desek okolo VZT. 

Čekáme na výsledky z laboratoře.  
5. Pozemky – 2. kolo - vlastníkům byly poslány doporučené dopisy dne 24/1/2017. 
6. V následném týdnu proběhne krátká odstávka v dodávce tepla – nezbytné z pohledu 

servisního zásahu.
7. Byla provedena kontrola všech hasicích přístrojů
8. Výbor odeslal písemné blahopřání jubilantkám - paní Pipkové a Paukertové
9. Byl odeslán požadavek firmě Lesk na zlepšení práce zahradníka – upřesnění jeho 

náplně práce dle našich potřeb. 
10. Od března 2017 bude zasílání bankových výpisů elektronicky. 
11. Po firmě BTW advertising zůstaly reklamy ve výtazích – konec smlouvy k 

31/12/2016, zůstal po nich dluh 4000 Kč – žádná reakce na náš email ani volání. Byl 
poslán doporučený dopis o ukončení spolupráce. Požadujeme penále ve výši 10 tis. Kč
za neodstranění reklamních panelů.  

Zapsal: Martin Karfus


