
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 6. února 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 1/2018
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Výběrové řízení 
– schválení technických podmínek a vypsání VR na bytové vodoměry – termín pro   
nabídky do 10.3.2018
- vypsání výběrového řízení na plynofikaci kotelny – termín pro nabídky do 14.3.2018
- návrh řešení technických podmínek na rekonstrukci kotelny.
4. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2017
5. Různé

Na výbor se dostavil pan Nemějc a zevrubně informoval o projektu rekonstrukce železniční 
trati Kladno – Praha. Výbor obdržel řadu informací, které budou stavbu provázet, jak o vlastní 
trati (systém elektrifikace; vlivy bludných proudů; protihlukové stěně, umístění železniční 
zastávky apod.), tak např. o tom, že trať se posune směrem do svahu a silnice „U Prioru“ se 
posune směrem do bývalých skladů zeleniny, které vlastní firma Central Group a bude zde 
stavět nové bytové domy.
Vlastníci mohou podat své připomínky přímo k metropolitnímu plánu prostřednictvím webu 
www.praha6.org/mpp , nebo své připomínky, náměty nebo dotazy můžete zaslat panu 
Němejcovi a panu Kotenovi na emaily: j.koten@atlas.cz   a   jirinjc@seznam.cz , kteří je 
zpracují. Termín zasílání připomínek je do 28. února 2018.
Věnujte této skutečnosti laskavě značnou pozornost!!!

Ad 1. Kontrola úkolů

- Geodet  provedl  zaměření  pozemku  u  TJ  Sokol.  Jednání  s  panem  JUDr  Šturmem 
(zástupce  TJ  Sokol)  proběhlo  9/1/2017  –  schůzky  se  účastnili:  Koten,  Kulhánek,
Frieszová.  Naše  stanovisko  –  SVJ  nemá  zájem  o  oboustranný  pronájem.  Naopak
navrhujeme  pronájem  našeho  pozemku  dle  zaměření  geodeta.  Čekáme  na  návrh
smlouvy od právníka TJ Sokol. 

- Opravy parapetů – trvá, čekáme na příznivější počasí.

- Petice „Azbest“ – byla vyvěšena na nástěnkách v domech SVJ a na stránkách SVJ.  

- Změna  kontroly  internetového  bankovnictví  –  od  ledna  bude  nově  kontrolovat  pí
Burešová místo paní Urbanové.  

- Autopřístřešky – opravy začaly, jednotliví vlastníci, kterých se to týká jsou jednotlivě
a předem informováni, aby přeparkovali svá auta. 

- Dotace programu panel byla přidělena dne 6.2.2018 na účet SVJ.

- Ze  srovnávače  cen  elektřiny  jsme  dostali  od  několika  dodavatelů  nabídky.
Kontrolou ale bylo zjištěno, že SVJ má smlouvu s PRE uzavřenou do 31/3 s výpovědí
120  dní  před  ukončením  smlouvy;  jinak  se  automaticky  prodlužuje  na  dalších  24
měsíců. Zažádali jsme tak PRE o novou nabídku, která ji zaslala. Úspora ročně činní
16.512 Kč.  

http://www.praha6.org/mpp
mailto:jirinjc@seznam.cz
mailto:j.koten@atlas.cz


Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – prosíme vlastníky, aby si
zkontrolovali své trvalé příkazy na platby záloh za služby. Kontrolou bylo zjištěno, že někteří
je měli jen do konce roku 2017.

Ad 3. Výběrová řízení
Diskuse  proběhla  k otázce  výměny  bytových  vodoměrů.  Závěrem  výbor  odsouhlasil
doporučení zůstat u     stávajícího typu vodoměru a vypsání výběrového řízení. Termín pro zaslání
nabídek je do 10.3.2018.
Výbor dále schválil u doplnění podružného měřidla u patních vodoměrů, u kterých je téměř
každý rok zjištěn velký rozdíl. 
Současně bude vypsáno obnovené výběrové řízení na plynofikaci kotelny. Termín pro podání
nabídek je do 14.3.2018.
Návrh řešení technických podmínek na rekonstrukci kotelny – trvá. Na základě projektu bude
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 

Ad 4. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2017
Byla všem vlastníkům rozdána dne 1.února do schránek. 

Ad 5. Různé 
Výbor  naléhavě  žádá  vlastníky,  kteří  pronajímají  své  byty,  aby  důrazně  upozornili
nájemce na dodržování pořádku v domě a v našem okolí. Kontrolou bylo zjištěno, že z
   oken a balkonů se vyhazují lahve, plechovky od piva, zbytky jídel a ostatních věcí!!!! 

Na Magistrát  hl.m.  Prahy  jsme  odeslali  dopis  s žádostí  o  úklid  chodníku,  které  nejsou  ve
společném vlastnictví vlastníků SVJ; zatím bez odezvy.

Díry po ptácích v     panelech – opraveno.

Proběhl převod finančních prostředků z běžného účtu na spořící. 

19/1 – proběhla revize hasicích přístrojů. Vše je v pořádku

23/1 – jeden z vlasníků nahlásil krádež vozu Renault.

Termín další schůze – 6. března 2018 od 19 hod.

Zapsal: Martin Karfus


