
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 6. listopadu 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 10/2018
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Kotelna – stav plynofikace a pozemky
4. Termín a příprava na Shromáždění vlastníků – 12. 12 2018; organizace atd
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z 2. října 2018
Všechny body jednání byly projednány. 

- Vzhledem k nízké návštěvnosti a zájmu prodejců byly farmářské trhy zrušeny. Budou-li
trhy v budoucnu pokračovat, budeme vás včas informovat.

- Zprávu o čerpání fondů přednesl J. Koten.
- Zprávu Dozorčí rady uvedl a komentoval S. Chalupa.
- Výbor řešil problematiku oprav parapetů ve vybraných bytových jednotkách.
- Co se týká vyúčtování uplynulé topné sezóny, všechny přeplatky byly odeslány. 

Zároveň byly rovněž uhrazeny nedoplatky. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor projednal a odsouhlasil, nedochází k žádným mimořádným případům, které by 
vyžadovaly zásah. Dva případy dlužníků své závazky vůči SVJ uhradili. Jeden vlastník požádal
o splátkový kalendář na nedoplatek z vyúčtování, který byl výborem schválen.

Ad 3. Kotelna – stav plynofikace a pozemky
Trvá stav, o němž jsme informovali po říjnové schůzi. Termín stavby se pravděpodobně 
přesune na jaro – výkopové práce lze provádět do 15.11., posléze pouze na výjimku TSK. 
Jednání se SŽDC – byl vydán souhlas se stavbou, současně řešíme podpis smlouvy o smlouvě 
budoucí o služebnosti inženýrské sítě na pozemku SŽDC. 
Záležitosti kolem pozemků řeší výbor průběžně.

Ad 4. Termín a příprava na svolání Shromáždění vlastníků
Termín shromáždění byl stanoven na 12. listopadu 2018 v 18.30 v TJ Sokol. Výbor zve 
všechny vlastníky k účasti!!! Výbor zajišťuje komplexní přípravu jednání - zprávu o činnosti 
výboru, zprávu o činnosti dozorčí rady, rozpočet.

Ad 5. Různé
- Výbor zajistil přeměření vodoměrů v Pavlovské 589, 590 a 591 – čekáme na výsledky 

kontroly. Dále byl osazen podružný vodoměr na studenou vodu ve vchodu 586.
- Výbor souhlasí s označením pater – aby bylo jednoznačné při pohledu z výtahů.
- Byly přijaty nové tři žádosti o parkovací místo. 
- Kácení smrku – zjišťujeme cenové nabídky na kácení, povolení máme. Termín do 

konce listopadu.
- Sousedské vánoční setkání – termín 16/12. (upřesníme). SVJ zajistí stromek, který pak 

vysadíme na pozemcích SVJ.
- Informujeme, že proběhne anonymní anketa o kvalitě úklidu a zahradnických prací. 

Prosíme o aktivní účast. Děkujeme.

Zapsal: Martin Karfus


