
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 31. května 2017 

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Parmová, Uhlíř, Burešová, Kulhánek, Urbanová
Za DR: S. Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 2.5.2017
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 
3. Kotelna – plynofikace, revitalizace zeleně
4. Zajištění prázdninového provozu 
5. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady 
6. Žádost o dotaci panel
7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ - v současné době hledáme firmu, která by

opravu provedla. Předpokládaný termín opravy konec června, začátek září.
- Smlouva na úklid domů a údržbu venkovních  ploch byla  uzavřena od17.5.2017.

Protože byly prostory a údržba venkovních prostor převzaty v NEvyhovujím stavu,
byl úklid a údržba (sekání trávy) prováděny i o víkendech. 

- Nabídka na výsadbu nových stromů, kterou jsme od erudovaných firem obdrželi,
byla  okolo  40tis.  Kč za  výsadbu  4  stromů.  Výbor  rozhodl  novou výsadbu řešit
svépomocí.  Pomoc  již  přislíbili  někteří  vlastníci.  Pokud  by  měl  kdokoliv  další
zájem, je vítán!!

- Na vyjádření ohledně zvýšení platby za účetní služby zatím stále čekáme. Výbor
schválil navýšení o 10%. Celková částka by tak byla 12.095 Kč+DPH

- Žádost vlastníka, který chtěl umístit schránku v domě 583, i když prodal svůj byt,
byla zamítnuta. Bývalý vlastník si zřídil P.O.Box na poště. 

- Odečet  bytových  vodoměrů  proběhne  v pondělí  a  úterý  5.  a  6.
června. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
Finančnímu  úřadu  byla  zaplacena  daň  z nemovitostí  za  pozemky  ve  vlastnictví
vlastníků v SVJ. BIO kontejner byl zaplacen na sezonu od dubna do prosince, celkem za
1.120 Kč. Pokud bude o BIO odpad i nadále zájem, je možné objednat BIO kontejner na
celý rok.  Žádáme vlastníky,  aby do BIO kontejneru nevhazovali  odpad v     igelitových
taškách. 
Vlastníci,  jsou průběžně vyzváni  ke kontrole  svých plateb.  SVJ také eviduje dluh u
jednoho z pronájmu nebytových prostor. Nájemce byl již vyzván k nápravě. 

Ad 3. REVITALIZACE ZELENĚ
Pí Frieszová navrhla, aby částka, kterou byla snížena faktura původnímu „zahradníkovi“ firmě
Lesk,  byla  vyplacena  novému  zahradníkovi  panu  Martinu  Vodičkovi,  který  vše  přebral
v neutěšeném stavu. Jedná se o jednorázovou částku 4.150 Kč.
Výbor odsouhlasil.

KOTELNA: Pozemky – Všem vlastníkům pozemků byl zaslán vzor kupní smlouvy dne 24/5 a
25/5. Jedná se jen o vlastníky, kteří si mohou pozemky mezi sebou koupit. 
Podíl  ve  vlastnictví  Koospolu  –  právní  oddělení  katastrálního  úřadu  hl.m.  Prahy přislíbilo
vyjádření do 14 dnů (poloviny června).



Pozůstalost  a  exekuce  –  Jednání  s notářem  bohužel  nepřineslo  žádné  výsledky.  Problém
s vydáním majetku nepatrné hodnoty pozůstalým se zastavil na exekučním úřadě, který s tím
nesouhlasí. Je nutné vyjádření znalce k hodnotě pozemků.
Bl.  Frieszová  vypracovala  vzorové  kupní  smlouvy  na  převod  spoluvlastnických  podílů  na
pozemky v Liboci  včetně  kotelny  a  na  spoluvlastnické  podíly  na  pozemky v Ruzyni.  Tyto
smlouvy byly všem vlastníkům, kterých se to týká, zaslány. Výbor navrhuje odměnu za tyto
smlouvy celkem 2000 Kč za obě vzorové smlouvy. 

PLYNOFIKACE   KOTELNY –firma,  která  zaslala  nabídku,  která  neobsahovala  některé
požadované náležitosti po výzvě výběrové komise na doplnění, svoji nabídku zcela stáhla. 
Členové komise požádali firmu Somatherm, která se v současné době stará o kotelnu, zda by
byla schopná zaslat také nabídku na plynofikaci. Čekáme na odpověď. 
Na schůzi výboru přišli zástupci firmy PROMETHEUS, která je dceřinou společností koncernu
Pražská  plynárenská  a.s.  s nabídkou  rekonstrukce  kotelny  a  vyjednání  lepších  cenových
podmínek  při  stavbě  plynovodu.  Cenová  nabídka  je  k dispozici  vlastníkům  k nahlédnutí
v kanceláři SVJ. Členové výboru budou o tomto jednat na příští schůzi výboru. 

Ad. 4 Zajištění prázdninového provozu – v     červenci úterý 18.7. od 16-18 hod. a v     srpnu
úterý 15.8. od 16-18 hod. 

Ad. 5 Čtvrtletní zpráva dozorčí rady bude připravena na příští schůzi výboru

Ad. 6 Žádost o dotaci panel je nutné zaslat nejpozději do 15.7.2017. Zařídí Frieszová a Koten. 

Ad 7. Různé
- Ukončení topné sezony dne 17/5/2017

- Byl objednán jeden kontejner na odvoz trávy a nový písek v pískovišti byl vyměněn dne 29/5

- Firma Sinpps (projektanti) – zaslala žádost ke studii Besip – změna křižovatky ulic Libocká,
Ruzyňská – kruhový objezd.

- Dne 26/5 – došlo k havárii vody v domě 587 – v bytě č. 20 došlo k prasknutí přívodu vody
k WC.  Vytopeny  byly  dva  byty  a  společné  prostory.  V suterénu  došlo  k vyhoření  rozvoru
elektro.  Byla volána PRE pohotovost a ještě téhož dne ve večerních hodinách byla elektřina
v celém  domě  zprovozněna.  V nočních  hodinách  i  výtah.  Celou  událost  řeší  pojišťovna
vlastníka, u kterého došlo k havárii.

Poslední schůze před prázdninami – 27/6/2017 od 19 hod

zapsala: Blanka Frieszová


