
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 5. září 2017 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru z červnové schůze a prázdninových aktivit.
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících.
3. Kotelna – plynofikace a pozemky
4. Zpráva o přidělení dotace panel 

                          5. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky
6. Různé.

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ -stále hledáme zhotovitele, který by opravu provedl.

Uvítáme náměty, nápady a doporučení na řemeslníka.
- Ve  věci  úprav  zeleně  pozvala  inspekce  odboru  životního  prostředí  předsedkyni  B.

Frieszovou  k vyjasnění  některých  kroků  při  kácení  stromů.  Došlo  k nedorozumění  při
uvedení  obvodu  kmenu  a  tím záměně  stromů.  Vše  bylo  vysvětleno  a  jako  důkaz  byla
doložena fotodokumentace. 

- Dále nám byla uložena výsadba nových stromů za stromy pokácené. S výsadbou SVJ plně
souhlasí.  Nesouhlas  jsme  vyjádřili  s umístěním  nových  stromů.  V této  souvislosti  byl
odborem dopravy a životního prostředí MěÚ Praha 6 požadován situační plánek, kde budou
stromy vysazeny. Žádost i s plánkem byla odeslána.

- Aktivity během prázdninových měsíců  probíhaly ve standardním režimu,  řada problémů
byla operativně řešena (likvidace vosích hnízd, nefunkční výtahy, hlodavci v jednom z bytů,
vykradení vozu pod přístřešky, nefunkční světla atd) 

- V domě Pavlovská 586 se v 7.patře objevily myši. S vlastníkem a zástupcem vchodu osobně
projednáno. Protože se jednalo o ojedinělý případ výbor se tím dále zabývat nebude a je na
zástupci vchodu a vlastníkovi, aby zjistili příčinu

- Pojistná událost v domě Pavlovská 587 byla pojišťovnou uzavřena a náhrada škody byla
vyplacena 24.8.2017. 

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
Dva  vlastníci  mají  nezaplacené  zálohy  za  srpen,  výbor  separátně  řeší  a  sjedná  okamžitou

nápravu.

Ad 3. KOTELNA: 
Z pohledu řešení plynofikace nám došly nové technické podmínky od „Pražské plynárenské“; o
které jsme zažádali. Výběrové řízení bylo ukončeno. Žádná firma nebyla vybrána. Dvě firmy po
zaslání  nabídek,  samy nakonec nabídku stáhly a další  dvě nabídky byly  předražené.  Výbor
vypíše nové výběrové řízení v roce 2018. 
Pozemky – další dva případy jsou vyřešeny. Během srpna došlo k     zrušení LV 2721, kde byly
uvedeny všechny pozemky. Nově jsou na LV 774 spolu s     objektem kotelny vše v     k.ú. Liboc.

 
Ad. 4. Žádost o dotaci panel

Dotaci panel ve výši 203.189,- byla připsána na účet SVJ dne 7. srpna.

Ad. 5.  Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky. Během následujích 14 dnů bude vlastníkům
prostřednictvím zástupců jednotlivých vchodů předáno vyúčtování. 

Ad 6. Různé
Úprava zeleně/keřů – výbor přijal nabídku na provádění ořezu přerostlých keřů u jednotlivých
domů. Ořez bude prováděn na výšku 120 cm (u vchodu 590 na 100 cm na žádost vlastníků).
Úprava se bude provádět 2 x do roka, tak jak tomu bylo dosud. Začátek prací od 11.9. termín
dokončení do 30.10.2017
Výbor schválil natírání laviček a skluzavky před zimou. 
Žádáme vlastníky v posledních patrech, aby odvzdušnili topení. Děkujeme. 

Zapsal: Martin Karfus


