
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská

Zápis č. 3 Dozorčí rady ze dne 23. 10. 2018

1: Rozbor nákladů na vodné a stočné za období 6/2017-5/2018

Stáří patních vodoměrů dle data montáže:
       čp. 582 -    3/2012               čp. 587 -   1/2017 - kontrolní vodoměr od 5/2018
       čp. 583 -   2/2016                čp. 588 - 10/2016 - kontrolní vodoměr od 5/2018
       čp. 584 - 11/2017                čp. 589 -   6/2013
       čp. 585 -   2/2016                čp. 590 -   1/2014
       čp. 586 - 11/2017                čp. 591 -   2/2015
  
  Návrh na opatřen:
        1/ Komise doporučuje výměnu prošlého patního vodoměru ve vchodu čp. 582 a současně požádat
            Pražské vodárny o jeho přezkoušení.
        2/ Doporučujeme zvážit kontrolu některých vodoměrů, kde rozdíl mezi spotřebou vody naměřenou v
            bytech a na patním vodoměru se pohybuje od 25 do 30%. Jedná se zejména o vchod čp. 586 -
            vodoměr z 11/2017. dále vchody čp. 589. 590 a 591.
         3/ Komise doporučuje zvážení na osazení vodoměrů do odběrných míst v prádelnách, odkud se odebírá
            voda na zalévání. Tím by se zpřesnily propočty vůči patnímu vodoměru a případně by se zjistil nadměrný 
            odběr v těchto místech. 
        -  Výpočtová tabulka je k nahlédnutí v kanceláři SVJ

V Praze 14. 9. 2018 Paukertová V.
2: Kontrola úklidu 
     Dozorčí rada není spokojena prováděnou údržbou venkovních ploch. Chodníky nejsou 
pravidelně čištěny, prorůstá tráva podél patníků. Travní porost není pravidelně shrabán od listí, větví 
a šišek. Keře jsou ořezávány nesystematicky. 

Denně se má provádět především – zametení chodníků, úklid nečistot a drobných předmětů z ploch 
chodníků, trávníků či keřů.

Dle potřeby především – odstraňování náletových rostlin z obrubníků, spár v dlažbě a odtokových 
svodů.

Úklid společných prostor budov je také stále nedostatečný. 

Podmínky smlouvy nejsou stále dodržovány i přes upozornění ze zprávy z 27. 3. 2018, i když byla 
přislíbena oprava. 

Mělo by se přistoupit ke krácení plateb dle smlouvy o 10%.

4: Kontrola plateb SVJ a fondů vchodů

Namátková kontrola internetového bankovnictví. Kontrola plateb, které prošly pokladnou a
kontrola výdajů samospráv. Dva vchody jsou stále ve znatelné ztrátě.

3: Kontrola provozu kanceláře SVJ

Kontrola hotovostních plateb pokladnou. Kontrola internetového bankovnictví, stále zde 
probíhá kontrola další osobou z výboru.

Stanislav Chalupa 




