
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 4. září 2018 

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř, Urbanová, Burešová, Kulhánek, Koten
Host: Firchová
Za DR: Chalupa

Program: 
1. Kontrola zápisu z 5.6.2018 a 27. 6. 2018
2. Zpráva výboru SVJ za 07 a 08 2018
3. Zpráva o stavu přidělené dotace ve 2. pololetí
4. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
5. Zpráva o přípravě vyúčtování pro vlastníky
6. Kotelna + stav plynofikace
7. Rychlodráha + Metroprojekt
8. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z 5.a 27. června 2018
Všechny body jednání byly splněny, včetně přípravy na prázdninový provoz. 
Stav zeleně částečně utrpěl vzhledem k počasí, které panovalo, budeme řešit na jaře obnovou
porostu. 
Výbor se zabýval připomínkami, které došly. Dopracujeme a zašleme Metrostavu. 

Ad 2. Zpráva výboru SVJ za 07 a 08 2018
- Prázdninový provoz byl plně zajišťován a to včetně kanceláře. 
- Na žádost pošty udělen souhlas s přemístěním schránky z pozemku 26/26 na pozemek

26/20 – výbor souhlasí. Pošta během prázdnin schránku přesunula.
- Pronájem nebytového prostoru v domě 585, který se uvolnil po nájemci byl pronajat

vlastníkovi z tohoto vchodu.
- Smlouva o dílo  na stavbu plynovodu do kotelny byla  s vítěznou firmou Somatherm

s.r.o. podepsána 10/7/2018. 
- Proběhla likvidace vosího hnízda v domě 588.
- Prasklá hadička od WC a vytopení 3 bytů a suterénu v domě 591. Škody na majetku

SVJ  nebyly,  individuální  vytopení  vlastníků  si  řeší  s majitelem  bytu,  který  škodu
způsobil, každý sám. 

- V domě 588 byly rekonstruovány dva byty. Vlastníci podepsali prohlášení o možnosti
přítomnosti azbestu ve stoupačkách.

- Pe3ny.cz rozvedly v srpnu t.r. do domů v SVJ novou kabeláž pro přípravu optického
kabelu.

- Červencová kontrola VZP proběhla v pořádku.

Výbor odsouhlasil pořádání farmářských trhů – každou sobotu od 9-15hod na horním hřišti
v areálu  SVJ.  První  trh  se  bude  konat  8/9/2018.  Výbor  pouze  pronajal  venkovní  plochu
provozovateli, který vše zajišťuje na své náklady. Výbor souhlasil s umístěním mobilní toalety
u kotelny (bude v provozu, jen po dobu trvání trhů), umístění banneru na plot hřiště. Výbor
nepovolil  možnost  parkování  trhovců  ani  návštěvníků pod autopřístřešky.  Náklady spojené
s úklidem po trzích  hradí  nájemce.  Vybrané  finanční  prostředky budou použity  na  obnovu
venkovních ploch včetně nové zeleně. 



Ad 3. Z práva o stavu přidělené dotace ve 2. pololetí
Dotace byla přidělena 6. srpna 2018.

Ad 4. S chválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor  projednal  a  odsouhlasil,  nedochází  k žádným  mimořádným  případům,  které  by
vyžadovaly zásah.

Ad 5. Z práva o přípravě vyúčtování pro vlastníky
Výbor projednal s účetní firmou; bude hotovo do konce měsíce září. Prostřednictvím zástupců
vchodu bude vyúčtování všem vlastníkům předáno. 

Ad 6. Kotelna + stav plynofikace
Rekonstrukce  kotelny  zatím  dočasně  pozastaveno  do  doby  vyřízení  všech  byrokratických
povolení ke stavbě plynovodu..
Plynofikace: byla podepsána smlouva s firmou Somatherm. V současné době se řeší Stanovisko
SŽDC a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě na pozemku SŽDC.
Další povolení a zábory budou vyřizovány až bude znám přesný termín výkopových prací. 

Ad 7. Rychlodráha + Metroprojekt
Děkujeme všem vlastníkům, kteří zaslali své připomínky a dotazy k Modernizace a novostavby
trati Praha-Veleslavn – Praha-Letiště Václava Havla. Metroprojektu, jsme všechny připomínky
od vlastníků zaslali doporučeným dopisem. Čekáme na odpověď

Ad 8. Různé
- Výbor objednal další tank topného oleje.
- Výbor schválil převod hospodářského výsledku z 2017 do fondu oprav.
- ŽÁDOST:  do  popelnice  s bioodpadem patří  pouze  samotný odpad!!!  Neházejte

prosím igelitové tašky, vysypte pouze bioodpad!!! Třídění pak ztrácí smysl!!! 

Zapsal: Martin Karfus


