
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 3. října 2017 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru z 9/2017
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících.
3. Kotelna – plynofikace a pozemky
4. Zpráva o stavu vyúčtování pro jednotlivé vlastníky
5. Zpráva o hospodaření, HV, čerpaní PF a FO , rozpočet-investice
6. Různé.

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů /zatékání/ - úkol stále trvá – hledáme firmu či řemeslníky
- Dokončen podzimní prořez dřevin.
- Žádost o změnu výsadby odeslána dne 15/9 na příslušný úřad, čekáme na vyjádření
- Lavičky včetně skluzavky byly natřeny

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor řeší dlužníky individuálně. Výbor objednal další tank topného oleje.

Ad 3.  KOTELNA – plynofikace, pozemky
Bude projednáváno na shromáždění vlastníků.
Problematika pozemku – na základě telefonického rozhovoru nám nechtěli na katastru
sdělit, proč byl zrušen LV 2721, musíme podat písemnou žádost. 
Na dotaz ohledně spoluvlastnického podílu (Koospol), slíbili odpověď do 14 dnů. Do
dnešního dne se opět nikdo neozval. 
Další  dva vlastníci  již  podali  návrh na  vklad  do katastru  ohledně spoluvlastnických
podílů. Na výsledek čekáme. 

Ad  4.  Zpráva  o  stavu  vyúčtování.  Všem  zástupcům  vchodů  bylo  předáno  vyúčtování
jednotlivých  vlastníků  V celém  SVJ  bylo  pouze  devět  nedoplatků,  a  to  především  díky
nepřihlášení osob. S těmito vlastníky bude projednána nová výše záloh. 

Ad 5. Příprava shromáždění vlastníků. 
           Výbor se začal zabývat letošním shromážděním vlastníků; které proběhne 6.12.2017.
Všechny dokumenty budou na příští schůzi výboru předloženy,  včetně zprávy dozorčí rady.
Rozpočet  -  v květnu  2018  budou  vyměněny  bytové  vodoměry,  bude  pokračovat  II.  etapa
opravy autopřístřešků a plynofikace. 

Ad 6. Různé
-PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení) pozvala předsedkyni SVJ paní Frieszovou na 
kontrolu. Plná moc byla předána naší účetní, která se na kontrolu na PSSZ dostaví. 
-Ve vchodech 590 a 591proběhne výměna radiátorů ve sklepních prostorech.
-Autopřístřešky – plán prací bude upřesněn koncem října a v průběhu listopadu (pokud počasí 
dovolí) bude zahájena první etapa.
-Firma Nové žaluzie – neoprávněné vylepování reklamy na vstupních dveří do domů. Po 
opětovné výzvě k odstranění byla firmě zaslána zálohová faktura na 5000 Kč za reklamu a 
úklid letáků.
-Výbor byl informován o krádeži motocyklu pod autopřístřešky

Zapsal: Martin Karfus


