
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 5. června 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 5/2018.
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících.
3. Zajištění prázdninového provozu
4. Výběrová řízení: bytové vodoměry, plynofikaci kotelny a rekonstrukci kotelny 
5. Zpráva dozorčí rady
6. Žádost o dotaci panel
7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů
- Výbor se zabýval problematikou pozemků v areálu TJ Sokol, pan Kulhánek připravil

návrh smlouvy, které jsme zaslali zástupci TJ SOKOL Liboc. 
- Proběhla oprava parapetů, červnové deště odhalili  jeden nahlášený případ zatékání –

bude se řešit individuálně. 
- Opravy přístřešků pokračují. Předpoklad ukončení do začátku prázdnin, současně bude

opravena i závora.  
- Graffity z Ruzyňské 584 se nepodařilo úplně odstarnit – u města jsme urgovali nápravu.
- Revitalizace zeleně na Ruzyňské pokračuje.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
          Čtyři vlastníci se opozdili s platbou, byli vyrozuměni.

Ad 3. Prázdninový provoz bude zajištěn v termínech 10.7. a 7.8 od 16-18 hod

Ad 4. Výběrová řízení
Výbor  opětovně  diskutoval  v rámci  otázek  plynofikace jinou  možnou  trasy  pro
napojení, která by byla kratší, a tím jsme mohli ušetřit na výdajích. Nová trasa byla
schválena PP a.s., čekáme na úpravu rozpočtu a termín realizace (volné kapacity).
Rekonstrukce  kotelny – probíhají  schůzky s jednotlivými  profesemi  – plynaři,  voda,
kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechnika, stavaři…čekáme na zpracování cenových
nabídek. Zástupci ČEZu by měli do konce července připravit nabídku na kogenerační
jednotku.
Výměna vodoměrů proběhla v termínu od 21.-24.5. z 204 bytů nebyli 4 vlastníci, pro ně
byl stanoven náhradní termín.

         Ad 5. Zpráva dozorčí rady bude předložena v září

        Ad 6. Žádost o dotaci panel připraví Frieszová a Koten. Termín odeslání je do 15/7/2018

Ad 7. Různé 
- Výbor informuje, že účetní společnost má nového jednatele, ale pro vlastníky se nic 

nemění. Vyúčtování sezóny bude do konce září.
- Výbor také diskutoval problematiku GDPR s tím, jaké úkoly plynou pro naše SVJ, 

abychom jednali v souladu se zákonem. Budeme vlastníky informovat.
- V Pavlovské 585 se uvolnil nebytový prostor v suterénu, případní zájemci, kontaktujte 

kancelář SVJ. 

Termín další schůze – první úterý v září.

Zapsal: Martin Karfus
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Vážení vlastníci,

Na základě množících se dotazů ohledně dopisu od Metroprojektu (žádost o vyjádření vlastníka
nemovitosti dotčené záměrem modernizace trati Praha Veleslavín – Praha Letiště V.Havla)
bude mít výbor mimořádnou schůzi, abychom Vám vlastníkům poskytli více informací o

plánované výstavbě a dali Vám případné doporučení, jak dále postupovat.
Zápis bude na nástěnkách ve vchodech a na webu www.svjruzyne.cz

Za výbor SVJ – B. Frieszová - předsedkyně
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