
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 27. června 2017 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Koten, Šebíková, Uhlíř, Burešová, Kulhánek, Urbanová, Prokůpek
Za DR: S. Chalupa

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru 31.5.2017
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

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ - oslovené firmy o tento druh oprav nemají zájem,

neboť na ní nelze dát záruku a výsledek je nejistý. Hledáme tedy přímo klempíře či zedníka,
který by se tohoto úkolu zhostil. Pokud víte o někom takovém, prosím kontaktujte SVJ.
Děkujeme. 

- Výsadba nových stromků proběhne na podzim tohoto roku. 
- S účetní firmou byla uzavřena dodatek ke smlouvě s navýšením o 10% od 1.6.2017. 
- Odečet bytových vodoměrů proběhl ve dnech 5. a 6. června. Odečet byl proveden ve všech

bytech. Po důkladné kontrole všech bytových vodoměrů na teplou i studenou vodu, jsme
zjistili v jednom případě, že byla zapsána špatná hodnota. Náprava byla zajištěna. Děkujeme
všem spoluvlastníkům za účast při odečtech.

- Ve stejném termínu byl proveden i odečet měřáků na topení. 
- Současně byl proveden také odečet všech patních vodoměrů na studenou vodu. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
Z mimořádných výdajů za červen, byla zaplacena faktura za likvidaci vosího hnízda a oprava a

cejchování měřidla v kotelně. 
Vlastníci  své dluhy po urgencích SVJ vyrovnali.  V současné době řešíme vyúčtování  topné
sezony 2016/2017 a konečné vyúčtování vlastníkům. Vše bude do 30.9.2017. 

Ad 3. REVITALIZACE ZELENĚ
Pan Vodička si koupil zahradní techniku na své náklady, kterou k údržbě a úklidu používá. Pokud bude
mít někdo z vlastníků připomínky k úklidu vnitřních i venkovních prostor, prosíme kontaktujte zástupce
SVJ. Údržba venkovních ploch neobsahuje prozatím úpravu živých plotů. Výbor se domluvil  s  p. J.
Uhlířem, že toto sestříhání provede.

KOTELNA: Pozemky – na katastru je v současné době projednávána 1 žádost o změnu vlastnictví.
Katastrální úřad se ke kauze pozemků Koospol zatím nevyjádřil.

PLYNOFIKACE KOTELNY – firma Somatherm, jednala s PP a.s. o podmínkách výstavy. Konkrétní
nabídku SVJ zatím nedostalo. 
Firma PROMETHEUS, konkrétní částku za stavbu plynovodu zatím nesdělila. Zájem má řešit celou
problematiku topení komplexně.  

Ad. 4 Zajištění prázdninového provozu
červenec úterý 18.7. od 16-18 hod.            a                srpen úterý 15.8. od 16-18 hod.

Ad. 5 Čtvrtletní zpráva dozorčí rady byla předložena, viz nástěnka

Ad. 6 Žádost o dotaci panel byla odeslána dne 27.6.2017 

Přejeme všem klidné a spokojené užití prázdnin a dovolené. 



Zapsal: M. Karfus 


