
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. března 2017 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Prokůpek, Šebíková, Urbanová, Uhlíř, Koten, Parmová, Burešová
Za DR: Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 7.2.2017
2. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace
3. Poptávkové řízení, výběrové řízení – sítě proti ptactvu, autopřístřešky
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Proběhla kontrola úkolů, výbor diskutoval všechna plnění. 
- Zpráva DR o kontrole patních vodoměrů – u patního vodoměru v Pavlovské 587,

který byl poslán na zkoušku, bylo zjištěno, že jeho stav neodpovídá předpisům a
PVK a.s. zaslala nové vyúčtování a předpis nových záloh. 

- Dotace „Panel“ – úspěšně vyřízeno – 6.2.2017.
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ trvá, dořešeno bude v proběhu měsíce dubna

2017.
- Podařilo se odstranit vrak automobilu, který dlouhodobě hyzdil parkovací stání. 

- Došlo k výměně zahradníka, lze očekávat zlepšení stávajícího stavu a větší pořádek.

- Situace s firmou BTW advertising reklamy ve výtazích – dne 1.3.2017 firma 
uhradila dluh ve výši 4000 Kč. Původní smlouvě vypršela platnost dne 31/12/2016 a
návrh nové smlouvy zatím firma neposlala. 

- Ve vchodech č. 587, 590 bude položeno nové lino ve společných prostorech; práce
započnou 9.3.2017 .

- Uskutečnily se odběry vzorků obkladu VZT s cílem analýzy (přítomnost Azbestu)..
Analýzy prokázaly přítomnost škodlivých azbestových vláken u některých vzorků. 

Výbor žádá důrazně vlastníky, kteří budou rekonstruovat bytovou jednotku,
aby  nahlásili  včas  danou  úpravu  výboru  SVJ  a  při  rekonstrukci  jádra
s     deskami u VZT nijak NEMANIPULOVALI!!!

Ad 2. REVITALIZACE ZELENĚ
- Předsedkyně  výboru  osobně  jednala  s vedoucím odboru  životního  prostředí  MČ

Prahy 6; a podařilo jí se konečně získat rozhodnutí ke kácení vytipovaných stromů,
o které žádáme už od roku 2015!! 

- Rozhodnutí by mělo být vystaveno do 15.3. (abychom stihli realizaci v termínu do
31/3).  Na  výbor  SVJ  rovněž  přišel  omluvný  dopis  za  způsobené  průtahy,  které
kauzu provázely. 

- Vlastníci budou vyzváni, aby se ke kácení naposledy vyjádřili do 17/3 (vyvěšeno na
nástěnky a web stránky dne 10/3)



KOTELNA: Pozemky – z katastru byly zjištěny další vlastníci, kteří nepřevedli     
spoluvlastnický podíl v k.ú. Ruzyně. Všichni tito vlastníci byli obesláni 
doporučenými dopisy. Ve věci spoluvlastnického podílu, který vlastní Koospol se 
nám vyjádřil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových takto: obrátit se na 
znovu na soud a nechat celé řízení o zrušení Koospolu proběhnout znovu. 
Mezi tím se nám podařilo zjistit, komu by tento podíl mohl patřit a tak jsme tyto 
vlastníky společně s Katastrálním úřadem hlm. Praha oslovili také.

Při prodeji bytu je proto nutné převést i  spoluvlastnické podíly na všech 
pozemcích na LV 2721, LV 774 v k.ú. Liboc a na LV 1358 v k.ú. Ruzyně.

Všech 30 případů spoluvlastnických podílů na pozemcích dále řešíme. 

PLYNOFIKACE  KOTELNY – dne 20/2/2017 bylo zasláno 5ti firmám výběrové řízení 
na kompletní dodávku a montáž plynové přípojky vč. zemních prací. Termín pro podání 
nabídek je do 15.3.2017

Ad  3.  Sítě  proti  holubům -  poptávka  zaslána  4  firmám  –  termín  pro  podání  nabídek  byl
stanoven do 28/2/2017.  Vyhodnocujeme obdržené nabídky.  Výsledek na příští  schůzi
výboru. 
Autopřístřešky – dle plánu oprav - jaro 2017

Ad 4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
- Byl zakoupen jeden tank LTO, dále jen běžné výdaje. V diskusi projednáno, částečné

problémy jsou průběžně řešeny (např. nezměněné platební příkazy evidenčních listů).

Ad 5. Různé:
1. V době od 3. - 6.3. byla z domů 582, 583, 584 a 590 odcizena popisná čísla. Věc jsme 
nahlásili na Policii ČR.

2. Byla nahlášena závada lampy osvětlení (u vchodem č. 582). Na starosti má nově PRE.

3. Bývalý vlastník bytu v Ruzyňské 583, požádal o zřízení poštovní schránky v domě. Výbor 
nechal rozhodnutí na schválení vlastníkům domu. 

4. Budou zakoupeny informační cedulky poukazujících na úklid psích exkrementů. 

5. Zpráva dozorčí rady bude předložena na dubnové schůzi. 

Zapsal: Martin Karfus


