
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 2. května 2017 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 4.4.2017
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 
3. Revitalizace zeleně; kotelna – plynofikace

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ úkol trvá, 
- Info  cedulky  poukazující  na  úklid  po  psech  byly  zakoupeny  a  nainstalovány.

V některých případech došlo k jejich úmyslnému poškození,  přesto byly  cedulky
opraveny a znovu instalovány. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
V dubnu  byl  zakoupen  tank  LTO.  Vlastníci,  kteří  byli  vyzváni  ke  kontrole  svých
plateb, své závazky vůči SVJ vyrovnali. 

Ad 3. REVITALIZACE ZELENĚ
- Byly zpracovány dvě nabídky na pracovní pozice v našem SVJ na úklid domů a

pracovník na údržbu venkovní zeleně.  Nabídky byly vyvěšeny ve všech domech
v SVJ na webu v ZŠ Dědina a MŠ Libocká. 
Celkem se přihlásilo na úklid domů 7 uchazečů. Dva z nich se byly v SVJ podívat,
další zajímala jen cena. Na údržbu zeleně se přihlásili 2 uchazeči. Jeden je z SVJ a
jedna byla firma. 

 
Na schůzi výboru byl  pozván jeden z uchazečů,  který je vlastníkem bytu v našem SVJ pan
Martin Vodička. Pan Vodička prezentoval výboru svoji představu o tom, jak by si představoval
svoji spolupráci. 
Výbor se po představení všech došlých nabídek na úklid domů a pracovníka údržby nakonec
přiklonil k nabídce pana Vodičky, který zde bydlí a nabídl lepší cenu a spolupráci.  
Smlouva bude uzavřena od 16.5.2017 se zkušební  lhůtou do konce roku 2017,  po té  bude
smlouva uzavřena na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou.
Odborné  zahradnické  práce  (prořez  stromů  a  keřů,  výsadba  nových  dřevin  atd.)  nebudou
součástí smlouvy, jako tomu bylo dosud. 
Výbor současně řeší otázku výsadby nových stromů a jednáme s odbornými společnostmi ( fa 
Chládek a Anima-Horti).

Smlouva s firmou Lesk (panem Kudláčkem) bude ukončena dohodou ke dni 15.5.2017. Dále
bude panu Kudláčkovi  předán dopis,  ve kterém žádáme o  snížení  platby  za  duben o 10%
z důvodu opakovaných nedodělků a kvality plnění.

KOTELNA: Pozemky – Z celkového počtu 30 nevyřešených pozemků (pozemky v Liboci i
Ruzyni) bylo zatím vyřešeno jen 6. Z hlediska výstavby plynovodu to již nepředstavuje velké
riziko, neboť s věcným břemenem plynovodu vlastníci   souhlasili.  Se všemi vlastníky,  kteří
mají pozemky, ale nevlastní byt jsme i nadále v kontaktu. 



PLYNOFIKACE   KOTELNY –  výběrová  komise  ve  složení:  Uhlíř,  Frieszová,  Karfus,
Kulhánek se sešla k prostudování všech nabídek. Celkem došlo 5 nabídek, přičemž jedna firma
zaslala  omluvný  dopis,  že  o  zakázku  nemají  zájem.  3  nabídky  byly  kompletní  včetně
položkového rozpočtu a jedna nabídka neobsahovala některé požadované náležitosti. Členové
komise  požádali  pana  Uhlíře  o  prostudování  položkových  rozpočtů  jednotlivých  nabídek,
protože některé položky se lišily v řádech statisíců. 
Výběrová komise se znovu sejde po skončení schůze výboru. 

Ad 4. Různé
- Do  suterénů  (sušáren  a  koláren)  byly  umístěny  termoregulační  hlavice.  Výbor

odsouhlasil  umístění  měřičů  tepla  i  do  sušáren.  Kontrolou  bylo  zjištěno,  že
v některých suterénních místnostech je neustále přetápěno.

- Odečet  patních  vodoměrů  a  bytových  vodoměrů  a  měřáků  na  topení  proběhne
koncem  května  nebo  začátkem  června.  Vlastníci  budou  včas  informováni  na
nástěnkách a ve výtazích, aby umožnili přístup k vodoměrům. 

- Výbor zajistil umístění Bio kontejneru

- Nová účetní  firma nám zaslala  návrh na zvýšení měsíčních plateb za zpracování
účetnictví o 20% a za vypracování daňového přiznání zvýhodněnou sazbou 1000
Kč/h

- Platby za balkony a nebytové prostory byly ke dni 30/4/2017 vlastníky uhrazeny.
Děkujeme

- Na MěÚ Praha 6 jsme zaslali 18/4 dopis, kde jsme žádali o zastavení řízení ve věci
kácení, protože se jednalo o duplicitu stejné žádosti, které již bylo vyhověno. Dále
jsme požádali jen o povolení ke kácení smrku před 585. 

- Žádost vlastníka o pronájem balkonu v Ruzyňské 583 – 5.patro byla schválena

- Obdrželi jsme námět na oplocení dětského hřiště – výbor zváží realizaci

Zapsal: Martin Karfus


