
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. dubna 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 3/2018
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Výběrové řízení 
–výběrové řízení na bytové vodoměry – výběr zhotovitele a podpis smlouvy 
- výběrové řízení na plynofikaci kotelny - výběr zhotovitele a podpis smlouvy
- vypracování projektové dokumentace dle schváleného řešení technických podmínek    

na rekonstrukci kotelny
4. Revitalizace zeleně – výsadba nových keřů a stromů, obnova zeleně na Ruzyňské ul. 
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

- JUDr Šturm (zástupce TJ Sokol) zatím navrhovanou smlouvu nezaslal. Budeme urgovat

- Opravy parapetů – od 4.-6.4 proběhla oprava všech venkovních parapetů u vlastníků,
kteří se přihlásili s problémem zatékání do bytů. Z celkové zprávy vyplývá, že téměř u
všech parapetů  jsou uvolněné plastové koncovky a nejsou nikterak  dotěsněny.  Je to
technologická vada firmy, která parapety montovala. U některých parapetů lze dokonce
nalézt  zásadní  vadu  –  špatný  sklon  –  do  protispádu.  To  v kombinaci  se špatným
utěsněním je jistý zdroj zatékání. Odhadem může mít tento problém cca ¼ oken…Tolik
ze zprávy o opravě venkovních parapetů. 

- Autopřístřešky – opravy se přesunuly na přístřešky před domy Pavlovská 585-588. 

- Zpráva dozorčí rady bude zveřejněna na nástěnkách ve všech vchodech a na webu. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících – dlužníci své závazky vůči
SVJ uhradili do termínu schůze. Případní neplatiči jsou včas informováni. 

Ad 3. Výběrová řízení
VR na výměnu bytových vodoměrů – komise vybírala z 5ti firem a na základě všech podkladů
vybrala stávající firmu Inmes. Smlouva byla podepsána. 
Termín výměny bytových vodoměrů byl stanoven na 21.-24.5. 2018

VR na plynofikaci kotelny – ze 6ti došlých nabídek výběrová komise poslala do 2.kola dvě
firmy, po kterých chtěla doplnění nabídky o chybějící položky. Termín další schůze komise se
koná po skončení výboru dne 3.4.2018.

Výbor byl seznámen s technickým řešením kotelny, čekáme na cenovou nabídku. Termín do
30.4.2018

Ad 4.Revitalizace zeleně – práce začnou příští týden u domu Ruzyňská 582 – z ulice. Budou
odstraněny staré túje a keře a následně bude vysazen živý plot, buxusy a do každé části okrasný
javor.  Pokud  by  někdo  z vlastníků  chtěl  nebo  měl  možnost  vlastních  okrasných  dřevin,
kontaktujte prosím správu SVJ, abychom domluvili jejich výsadbu. 

Ad 5. Různé



Společná televizní anténa –  Přechod na nový signál DVB- T2. V současné době je nutné 
znovu naladit kanál CT D/Art a možno naladit nový Prima Krimi. Koncem dubna se vypne 
kanál CT4 Sport a bude ho možné naladit jen na DVB-T2. Výbor proto nechal vyměnit 
zesilovače, který tento signál přijme. Podrobnější informace najdete na nástěnkách a webu – 
ladění kanálů. 

Nevypořádané pohledávky z roku 2013 od PRE byly převedeny do Fondu oprav. Výbor 
souhlasí. 

26/3 začala firma CHIC na základě objednávky TSK-Praha renovovat chodníky okolo dětského
hřiště. 

Opět došlo k poškození fasády štítu domu 589 ptáky. Výbor souhlasí s maketou dravce na 
fasádu.

589 sušárna – na základě upozornění vlastníka byl zjištěn plesnivý strop v jedné ze sušáren – i 
přes záporný fond samosprávy bude provedena oprava. Žádáme všechny uživatele těchto 
prostor, aby při sušení prádla otevřeli okno! 

Termín další schůze – 2. května 2018 od 19 hod.

Zapsala: Blanka Frieszová


