
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 7. listopadu 2017 

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

Program: 1. Kontrola úkolů ze zápisů z výboru dne 3. října 2017
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících.
3. Kotelna – plynofikace, pozemky
4. Shromáždění vlastníků – zajištění termínu a organizace
5. Zpráva o hospodaření, fondy a rozpočet, zpráva dozorčí rady
6. Různé.

Ad 1. Kontrola úkolů:
- Problematika oprav parapetů – úkol trvá – podán inzerát
- Kontrola  patních  vodoměrů,  kterou  udělala  členka  dozor.  rady paní  Paukertová,

zjistila rozdíl ve dvou případech. Doporučená výměna a přeměření správnosti údajů
bude provedena u dvou vodoměrů v domech Ruzyňská 584 a Pavlovská 586. Žádost
o zkoušku byla na PVK již zaslána. 

- Od městské části Praha 6 jsme obdrželi povolení se změnou výsadby a dne 16.10. 
byly vysazeny nové stromy – 2x smrk ztepilý a 2x javor mleč a 1x jabloň Gala a
1x třešeň.Velké poděkování patří vlastníkům, kteří pomohli s výsadbou a 
zaléváním včetně dětí. Děkujeme.

- Autopřístřešky  –  dle  dohody  se  zhotovitelem  bude  provedena  první  oprava  u
autopřístřešků  za  kotelnou,  abychom  zjistili  jak  je  konstrukce  ukotvena.  Práce
začnou 15.11.2017. O konkrétním harmonogramu prací budeme všechny dotčené
vlastníky včas informovat.

Ad 2. Finanční příjmy a výdaje
Vlastníci, kteří měli nedoplatky vůči SVJ, své závazky vyrovnali, jeden z nich požádal o

splátkový  kalendář.  Výbor  schválil.  Přeplatky  byly  všem  vlastníkům,  kteří  o  ně  požádali,
uhrazeny  do  30.10.2017.  Jeden  z vlastníků  požadoval  vysvětlení  svého  vyúčtování.  Účetní
firma, která zpracovává vyúčtování, toto vysvětlení podala. Byl koupen tank topného oleje.
Výbor schválil převod nerozděleného zisku od roku 2012 -2016 do fondu oprav.

Ad 3.  KOTELNA: plynofikace a pozemky
Plynofikace bude projednána na Shromáždění vlastníků. Problematika katastru: obdrželi

jsme dopis z katastru ohledně dotazu na zrušení LV. LV není povinný údaj a jeho správnost
není určující pro zápis do katastru. 

.

Ad  4.. Příprava  shromáždění  vlastníků:  výbor  diskutoval  některé  body  programu  na
Shromáždění  a  organizační  věci.  Zapisovatelkou  byla  zvolena  paní  I.  Burešová.  Termín  je
potvrzen na 6.12.2017 v 18.30 hod. Pozvánky a další dokumenty budou předem vyvěšeny na
nástěnky ve všech vchodech. Zástupcům vchodů budou rozdány plné moci. Ty je možné si
stáhnout  i  na  našich  stránkách  www.svjruzyne.cz.  Žádáme  všechny  vlastníky  o  maximální
účast. Děkujeme!

Ad  5..  Zpráva  o  hospodaření,  fondy  samospráv  i  centrální  fond  a  rozpočet budou  spolu
s pozvánkou vyvěšeny na nástěnkách v jednotlivých vchodech. 

http://www.svjruzyne.cz/


Ad 6. Různé
- Dopravní  situace  –  kruhový  objezd  –  Libocká  x  Ruzyňská  –  na  nástěnkách

v jednotlivých vchodech bude zveřejněn situační plánek s popisem dopravní situace
a zamýšleným kruhovým objezdem. Bude zde zveřejněn i kontakt na projektanta,
kde je možné dostat více informací.

- Čidla a žárovky – žádáme vlastníky:  Pokud zjistíte rozbité čidlo či žárovku,
volejte správu SVJ. Nevyměňujte sami!!! V jenom domě tak došlo ke zkratu
elektřiny!!!!!

- 29/10/2017 silný vítr  porazil  jeden smrk u 589 a vylomil  túji  u 585 a další  túji
vyklonil tak, že byly částečně vidět kořeny. 2 vlastníci pomohli následky zlikvidovat
a jeden zapůjčil  vozík.  Velký dík patří  opět i  dětem, kteří  pomohli  s odklízením
ořezaných větví, ty byly nabídnuty vlastníkům.  

- 30/10/2017  natáčení  v bytě  v Pavlovské  590.  Vlastník  byl  pozván  do  kanceláře
k vysvětlení a zástupci filmařů také. 

- V Pavlovské 587 bylo zlikvidováno vosí hnízdo mezi 6-7.patrem dne 5/10/2017
- Výbor schválil dodatek ke smlouvě o úklidu a údržbě zeleně od ledna 2018. Původní

vyčlenění prořezu a ořezu keřů, se dle nabídek ukázalo jako neekonomické a bude
tedy opět součástí pravidelné údržby zeleně.  

Termín další schůze – 5/12/2017 od 19 hod.

Zapsal: Martin Karfus


