
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 4. dubna 2017 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 7.3.2017
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 
3. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ úkol trvá, 
- Ve vchodech č.  587,  590 bylo  položeno nové lino.  Dokončeno 16.3.2017.  Více

práce v konkrétních vchodech byly konzultovány firmou se zástupci vchodu.
- Sítě  proti  ptákům -  z došlých  nabídek  na  montáž  a  dodávku nových  sítí  jsme

zjistili, že cena se pohybovala na hranici 100tis. Kč. Výbor proto poptávkové řízení
překvalifikoval  na  výběrové  řízení  na  sítě.  Z došlých  nabídek  výběrová  komise
vybrala nabídku firmy Adera, která nabízela sítě odolné vůči UV a s prodlouženou
zárukou 5 let.  Konečná cena 96.968 Kč  – viz zápis z komise ze dne 14/3/2017.
Termín realizace 27.3-1.4. a 3.4. dokončení prací. 

- Odcizená  popisná  čísla  na  vchodech  byla  nahrazena  samolepícími  čísly  nad
vchodové dveře. 

- Info cedulky poukazující na úklid po psech byly zakoupeny a v nejbližší době budou
umístěny na pozemky ve správě SVJ. 
Děkujme všem, kteří po svých psech uklízejí!

- Zpráva dozorčí rady byla předložena na schůzi výboru. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
V kotelně  došlo  k opravě  kotle  –  celková  cena  35tis.  Kč.  Dlužníci  byli  vyzváni

k uhrazení  nedoplatků.  Vlastníci,  kteří   si  stále  nezměnili  platbu  záloh  podle  nového
evidenčního listu, byli kontaktováni.

Ad 3. REVITALIZACE ZELENĚ
- Rozhodnutí  od  městské  části  Praha  6  o  povolení  ke  kácení  jsme  obdrželi  dne

13.března 2017. 
- Vlastníci byli vyzváni, aby se ke kácení vyjádřili do 17/3.
- Kácení začalo dne 27.3 a ukončeno bylo dne 30.3 a to včetně úklidu a odvozu dřeva.

I  přes  anonymní  udání  na  městskou  policii  a  připomínky  některých  vlastníků,
proběhlo kácení bez dalších problémů.

- Nová výsadba bude navazovat. 
Protože  se stále  množí  stížnosti  na  údržbu zeleně  a  to  především na stříhání  keřů  a  úklid
venkovních ploch, navrhujeme vypsat nové poptávkové řízení na:
- úklid domů – rozsah prací by zůstal stejný, jako je dosud.
- úklid venkovních ploch – tato pozice by byla  ideální  pro někoho, kdo bydlí  v SVJ a má
k němu vztah, případně je z blízkého okolí. Práce by nezahrnovaly odborné znalosti z oblasti
zahradnictví.
-  2x  do  roka  –  zahradnické  práce  –  rozsah  odborných prací  by  určila  konkrétní  smlouva.
Vyhneme se tak neodbornému zásahu do naší zeleně. Plánovaná nová výsadba by byla předána
do rukou odborníků. 

- Důvod – zlepšení práce v jednotlivých oblastech, lepší kontrola, možnost změny jen
v jedné oblasti při nespokojenosti plnění smluv.



KOTELNA: Pozemky – Všichni vlastníci, kteří nemají pozemky, byli obesláni doporučenými
dopisy a kontaktováni. Dva případy jsou již vyřešeny. S dalšími spolupracujeme na návrzích
kupních smluv a návrzích na vklad do katastru. Čtyři případy byly podány na Katastrální úřad.

PLYNOFIKACE  KOTELNY – Termín pro podání nabídek byl prodloužen do  31.3.2017. Do
tohoto data jsme obdrželi 4 nabídky. Výběrová komise se sejde po skončení schůze výboru. 

Ad 4. Různé
- Firmě  Pe3ny  byl  zaslán  souhlas  vlastníka  s umístěním  sítě  elektronických

komunikací (optický kabel) 

- Dne  16/3/2017  byla  instalována  nová  plachta  na  hřiště.  Žádáme  všechny

návštěvníky  dětského  hřiště  –  pískoviště,  aby  při  odchodu  přikryli  plachtou

pískoviště!!!

- Ospar  –  usnesením Městského  soudu v Praze  (číslo  jednací  73Cm 9/2017)  bylo

rozhodnuto o jmenování likvidátora a jeho zrušení. SVJ bere na vědomí.

Zapsal: Martin Karfus


