
 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. března 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 2/2018
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Výběrové řízení 
–výběrové řízení na bytové vodoměry 
- výběrové řízení na plynofikaci kotelny 
- schválení návrhu řešení technických podmínek na rekonstrukci kotelny
4. Plán oprav venkovních parapetů v jednotlivých domech
5. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
6. Revitalizace zeleně – výsadba nových keřů a stromů, obnova zeleně na Ruzyňské ul. 
7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

- Několik vlastníků zaslalo své připomínky k metropolitnímu plánu. Děkujeme.

- Geodet  provedl  zaměření  pozemků.  JUDr  Šturm  zatím  (zástupce  TJ  Sokol)  zatím
navrhovanou smlouvu nezaslal. 

- Opravy parapetů – trvá, čekáme na příznivější počasí.

- Petice „Azbest“ – je možné stále podepsat na webových stránkách SVJ.  

- Autopřístřešky – opravy začaly před vchody Pavlovská 589-591. Opraveno již bylo 20
sloupků. Vzhledem k mrazivému počasí byly práce dočasně přerušeny. Děkujeme všem
vlastníkům za včasné uvolnění parkovacích stání. 

- S PRE byly uzavřeny nové, výhodnější smlouvy. Přeplatky z předchozích smluv
byly vráceny na účet SVJ. Smlouvy jsou platné do konce roku 2019. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – dlužníci své závazky vůči
SVJ uhradili do termínu schůze. Byl zakoupen jeden tank LTO.

Ad 3. Výběrová řízení
VR na výměnu bytových vodoměrů – výbor obdržel všechny nabídky od obeslaných firem.
Termín otevření obálek za účasti komise byl stanoven na 13.3.2018

VR na plynofikaci kotelny - zatím jsme obdrželi tři nabídky. Termín pro podání nabídek je do
14.3.2018. .

Návrh řešení technických podmínek na rekonstrukci kotelny – dne 28.2.2018 se uskutečnila
prohlídka v kotelně se zástupci SVJ a projektanty, kteří navrhli technické řešení.

Ad 4. Oprava parapetů bude probíhat v návaznosti na počasí. Předpokládaný termín je duben-
květen. Všichni vlastníci,  kteří nahlásili  zatékání budou prostřednictvím zápisu informováni.
Opravy budou probíhat zvenčí, přítomnost v bytě nebude nutná.

Ad 5. Zpráva dozorčí rady bude předložena na příští schůzi výboru.

Ad 6. Revitalizace zeleně – výsadba nových okrasných keřů a revitalizace zeleně na Ruzyňské,
je přímo závislá na počasí. Předpokládaný termín duben-květen 2018. 



Ad 7. Různé 

Při  kontrole  úklidu  sklepů  a  sušáren  ve  všech  vchodech  bylo  zjištěno  velké  množství
odložených věci mimo sklepní kóje a v dalších společných prostorách. Zástupci vchodu byli
vyzváni ke sjednání nápravy. 

Výbor schválil nové (vyšší) zábradlí na schodech vedoucích ke kotelně. 

14/2 – podepsána nova smlouva na odvoz BIO odpadu – celoroční provoz

14/2 – štít domu Ruzyňská 584 byl pomalován graffiti. Požadavek nahlášen na MěU Praha 6.
Odstranění proběhne za lepšího počasí. 

Web stránky –  zaheslovaná  část  –  na  stránkách  www.svjruzyne.cz v sekci  „Pro  vlastníky“
naleznete návod jak se registrovat a získat přístup do této části webu. 

Žádáme ty vlastníky, kteří svůj byt pronajímají, aby nám včas hlásili změnu nájemce –
jeho jméno a telefonní číslo a počet osob v     bytě!!

Termín další schůze – 3. dubna 2018 od 19 hod.

Zapsala: Blanka Frieszová

http://www.svjruzyne.cz/

