
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 8. ledna 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 12/2018 a zápisu ze Shromáždění vlastníků z 12/12/2018
2. Rozdělení úkolů členům výboru 
3. Přidělení dotace panel do konce ledna 2019
4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
5. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 12/2018 a zápisu ze Shromáždění vlastníků z 12/12/2018
Průměrná účast - 73%. Účast na shromáždění podle jednotlivých vchodů:
582 77,7% 583 77,7% 584 100%
585 91,6% 586 83,3% 587 41,6% 588 83,3%
589 50% 590 60,6% 591 50%
Shromáždění vlastníků projednalo všechny body programu, odsouhlaseny byly veškeré 
dokumenty. Výbor děkuje za účast všem, kteří se dostavili a aktivně se zapojili do jednání.
Úkoly, které vyplynuly ze shromáždění:

- Do konce ledna budou instalována osvětlení u zadních vchodů do všech domů
- Na požadavek vlastníků budou v příštím roce uvedeny jednotkové ceny u energií na 

vyúčtování
- Dotace zelená úsporám – paní Frieszová vznesla dotaz na Fond životního prostředí – 

zelená úsporám. Odpověď byly bohužel negativní – týká se to jen zdrojů na fosilní 
paliva – tedy uhlí. LTO není podporováno. 

Kontrola zápisu z prosince 2018:
- Byly objednány dva další tanky oleje, vzhledem k výhodným cenám.
- Oprava parapet v jednom bytě v domě Pavlovské 588 – úkol trvá.
- Označování jednotlivých pater ve výtazích – proběhne v lednu.
- Směrnice GDPR schválena pro účely SVJ. 

Ad 2. Rozdělení úkolů členům výboru
Agendy se budou dále řešit v již zavedeném a osvědčeném režimu.

Ad 3. Přidělení dotace panel do konce ledna 2019
Pan Koten zpracoval doklad o úrocích pro banku a čekáme na vyjádření od ČS a.s. o čerpání 
úvěru. Během příštího týdne, bude odesláno na ČMR banku.

Ad 4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
V kotelně definitivně dosloužil jeden kotel, je již neopravitelný. V současné době jede kotelna 
na dva kotle.
Plynofikace – stále čekáme na vyjádření PRE – změna vedení trasy
Rekonstrukce kotelny - bude zpracován projekt a následně bude vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele rekonstrukce kotelny.

Ad 5. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Neevidujeme žádné mimořádné případy, vše z pohledu financí je v pořádku.



Ad 6. Různé
- U vchodu Ruzyňská 584 bude nainstalováno pomocné zábradlí, vlastníci vchodu 

vyjádřili většinový souhlas. 
- Byla přidělena dvě uvolněná parkovací místa vlastníkům, kteří neměli žádné.
- Proběhla diskuse k možnosti zavést solární osvětlení pod přístřešky. Závěrem přijato – 

nejdříve vyzkoušet u kontejnerů s odpadem a posléze vyhodnotit.
- Bylo rozhodnuto do sušáren nainstalovat mikro-ventilaci, aby se zabránilo vzniku plísní

v místnostech.
- Do vchodů, kde chyběly rohožky, byly objednány nové
- Výbor řešil stížnosti pana Hladkého, zejména s nepříjemným zápachem v bytě. Výbor 

zajistí prověření. V této souvislosti výbor upozorňuje na zákaz používat drtiče 
odpadu!!! Je dáno vyhláškou PVK.

Příští jednání výboru proběhne 5. února 2019

Zapsal: Martin Karfus


