
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 2. října 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 9/2018
2. Termín a příprava na svolání Shromáždění vlastníků
3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
4. Kotelna – stav plynofikace a pozemky
5. Zpráva o hospodaření, HV, čerpání PF a FO, rozpočet- plánované investice, Zpráva o   
činnosti výboru, zpráva o činnosti dozorčí rady
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů 
Všechny body jednání byly projednány. 

- Metroprojekt zatím žádnou odpověď na náš dopis nezaslal.
- Problematika farmářských trhů:  výbor diskutoval ohlasy a připomínky.  Vesměs jsou

pozitivní.  Jsou  ale  i  negativní  reakce  od  obyvatel  vchodu  586.  Proběhla  diskuse
k tomuto tématu. Někteří vlastníci v daném vchodu protestují proti uskladnění propriet
používaných  při  farmářských  trzích  /stoly,  lavice.../  v  místnosti  v suterénu.  Výbor
doporučil, aby se uskutečnila schůze vlastníků v tomto vchodu a záležitost domluvili ke
vzájemné shodě

Ad 2. Termín a příprava na svolání Shromáždění vlastníků
Prozatím  jsme  definitivní  termín  nestanovili,  musíme  projednat  se  správcem  Sokolovny.
Vlastníci budou včas upozorněni. Termín předpokládáme v prosinci 2018.

Ad 3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor projednal  a odsouhlasil.  V současné době máme dva případy dlužníků – je v řešení.
Výbor objednal další tank topného oleje, který byl dodán. Ceny se stále pohybují okolo 500tis.
Kč za jeden tank LTO.

Ad 4. Kotelna – stav plynofikace a pozemky
Trvá stav, o němž jsme informovali po zářijové schůzi. Jednání se SŽDC se protahují, čekáme
na vyřízení nezbytné administrativy.  Naše obavy plynou z možných komplikací při špatném
počasí – aby nezamrzla zem.

Ad 5. Zpráva o hospodaření, HV, čerpání PF a FO, rozpočet- plánované investice
Zpráva  o  činnosti  výboru,  zpráva  o  činnosti  dozorčí  rady,  rozpočet  –  výbor  připravuje  na
jednání Shromáždění vlastníků.
K vyúčtování uplynulé sezóny třeba dodat, že byla cca o ½ milionu dražší to především díky
topení. (dražší LTO)

Ad 6. Různé
- Nový vlastník je ve vchodu 589. Bylo mu přiděleno par. místo 19. Parkovací místo 98

přiděleno dle pořadníku vlastníkovi, který je v něm od roku 2013.
- Uvolněný nebytový prostor v 587 po p. Pojerovi bude nabídnuto vlastníkům ve vchodu,

pokud vlastníci vchodu 587 nerozhodnou jinak.
- Dne 23-24/9 došlo k opětovnému zatečení do dvou bytů. Celá záležitost byla nahlášena

pojišťovně.  Opravu řeší  individuálně správa SVJ. Hledáme firmu,  která by poskytla
záruku. 



- Dne 24/9 došlo k nabourání dvou osobních vozidel zaparkovaných pod přístřešky. Vše
řeší vlastník auta s policií ČR. Pachatel byl policii nahlášen. 

- Vlastníci obdrželi vyúčtování sezóny 2017/2018 s přeplatky/nedoplatky.  Rovněž jsme
zahájili topnou sezónu 25. září 2018. 

- Proběhlo  porovnání  spotřeby  vody  dle  údajů  vodoměrů.  Paní  Paukertová,  členka
Dozorčí rady, zjistila jisté skutečnosti, na jejichž základě výbor souhlasí s přeměřením
vodoměru v Pavlovské 589, 590 a 591.
Ve  vchodu Pavlovská  586  i  přes  výměnu  patního  vodoměru  je  stále  rozdíl  mezi
spotřebou zjištěnou na patních vodoměrech a vodoměrech bytových činí 25%. Výbor
souhlasí s osazením podružného vodoměru na studenou vodu v tomto vchodu.

Zapsal: Martin Karfus


