
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. prosince 2018 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 11/2018
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Příprava na revize a dotace v roce 2019
4. Příprava na Shromáždění vlastníků – zajištění zapisovatele, sčitatelů a celé organizace
5. Různé

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

- Výbor řešil problematiku oprav parapetů v domě Pavlovská 588, opravu provede pan 
Uhlíř a s vlastníkem dojedná termín.

- Na základě protokolů z přezkoušení vodoměrů v 582, 589, 590 a 591 bylo zjištěno, že 
stav všech vodoměrů je nevyhovující. PVK vrátilo celkem 16.942Kč do jednotlivých 
vchodů a dále na zálohách 18.830 Kč.  

- Výbor souhlasí s označením pater – úkol trvá, šablony objednány
- Kácení smrku u domu Pavlovská 585 –byl pokácen 22/11 a větve i kmen byly 

ekologicky zlikvidovány.
- Děkujeme vlastníkům za vyjádření k anonymní anketě o kvalitě úklidu a zahradnických 

prací. Výsledek má ve své zprávě dozorčí rada, která informace podá na Shromáždění.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Jednomu z vlastníků vypadla platba za listopad 2018, po urgenci vše doplatí do 20.12.2018. 
Díky příznivé ceně LTO výbor schválil zakoupení dalšího tanku LTO. 

Ad 3. Kotelna – stav plynofikace a pozemky
V současné době řešíme nové stanovisko s PRE. Další kroky k výstavbě samotného plynovodu 
budou pokračovat na začátku roku 2019. 

Ad 4. Termín a příprava na svolání smhromáždění vlastníků
Termín shromáždění byl stanoven na 12. prosince 2018 v 18.30 v TJ Sokol. Zástupci vchodu 
obdrželi plné moci, které je možné také získat na webu SVJ a na nástěnkách v jednotlivých 
domech. 

Ad 5. Různé
- Výbor schválil směrnici GDPR pro účely SVJ
- Do vchodů Pavlovská 590 a 586 byly převedeny příslušné částky za spotřebovanou 

elektřinu při opravě autopřístřešků. 

Zapsal: Martin Karfus


