
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 5. února 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 1/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2018
4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
5. Plán oprav autopřístřešků – horní řada u trati
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 1/2019

- Program „Zelená úsporám“ je pouze pro fosilní paliva. Ale existuje jiný dotační 
program – „Čistá energie“; jde o loňský dotační program hlavního města Prahy, který se
bude letos asi v průběhu března-dubna opět vyhlašovat. Tento program bychom rádi  
využili  na rekonstrukci kotelny, pokud to bude možné. 

- Ve všech vchodech byla instalována osvětlení u zadních dveří
- Osvětlení autopřístřešků – úkol trvá.
- Oprava parapetu v jednom bytě –Pavlovská 588 – úkol trvá
- Ve všech domech byly označeny patra
- Dotace Panel – částka byla připsána na účet SVJ
- Zábradlí u vchodu 584 – úkol trvá; práce možné až po změně počasí.
- Instalace mikro-ventilace oken v sušárnách – úkol trvá
- Byly položeny nové velké rohožky k vchodovým dveřím.
- Problémy s odpadem v bytě p. Hladkého byly vyřešeny.

- Revize hasicích přístrojů ve všech domech proběhla v lednu. Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
V současné době evidujeme jednoho dlužníka. Správa SVJ aktivně kontaktuje vlastníka s cílem
splacení dluhů a zamezení opakování takovéto situace. Po diskusi výbor rozhodl o nákupu ještě
jednoho tanku; nahrává nám současná dobrá cena paliva

3. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2018
V průběhu února budou všem vlastníkům vchozeny do schránek lístečky s příjmem z pronájmů 
za rok 2018, které je nutné přidat k daňovému přiznání. (netýká se všech vlastníků, viz 
informace na lístečku).

Ad 4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
PRE nám zaslalo svoje kladné vyjádření; bylo odesláno na úřad spolu se zápisem o změně 
vedení trasy v koncové části plynovodu. Současně se vyřizují další dokumenty, abychom 
mohli, začít s výkopovými pracemi. 
Zpracovává se projekt na rekonstrukci kotelny na základě, kterého bude vypsáno výběrové 
řízení na zhotovitele. 

Ad 5. Plán oprav autopřístřešků – horní řada u trati



Práce budou pokračovat po skončení zimního období. Jednotliví vlastníci budu včas 
upozorněni, aby přesunuli svá auta.
Ad 6. Různé

Grantový program P6 – ekologické aktivity – projekt zpracuje pí Šebíková a Frieszová do
konce února, žádosti je možné podávat od 27/2-26/3/2019. Prosíme všechny vlastníky, o
nápady,  připomínky na dotaci  :  „vylepšení a úpravy veřejných prostranství,  veřejně
přístupné  zeleně,  příspěvek  na  úklid,  údržbu  a  drobný  mobiliář  žadatelům,  kteří
prokazatelně pečují vlastními silami o výše uvedená místa…“.  

Výbor obsáhle diskutoval neutěšený stav úklidu (na základě zprávy Dozorčí rady). Je nutné
přistoupit ke změnám ve financování úklidu. Výbor bude opakovaně jednat s p. Vodičkou.
Jednotliví členové výboru, kteří mají na starosti dané vchody, budou kontrolovat vždy po
dnu úklidu stav provedení. Situace bude vyhodnocována na zasedáních výboru. Do konce
čtvrtletí bude přepracována stávající smlouva.

Výbor  odsouhlasil  vyhotovení  čar  oddělující  jednotlivá  parkovací  místa  pod přístřešky
(někteří vlastníci je již mají).   

Do několika vchodů byly doplněny protismykové pruhy. Byl vznesen požadavek na úpravu
protiskluzových pásků i u zvonků (navrhujeme udělat u všech vchodů). Zajistí pan Uhlíř.

Upozornění:  Pokud bude vlastník vyměňovat  otopná tělesa (radiátory)  v bytě,  je  nutný
písemný souhlas SVJ a domluvit termín přeinstalace měřičů tepla na topení – vzhledem
k nutnosti vyvážení otopné soustavy.

Výbor  důsledně  žádá  všechny  vlastníky  i  nájemné  uživatele  bytových  jednotek  na
povinnost  nechávat  volná  a  plně  průchozí  schodiště.  Respektujte  ostatní  uživatele  a
bydlící!!!  Jedná se o stálý nešvar  v našem SVJ.  Na schodištích  a  chodbách není  podle
pravidel našeho společenství (Stanovy společenství, čl. 19, bod 4) - s ohledem na předpisy
o  požární  bezpečnosti  -  místo  pro  odkládání  věcí  (kočárky,  obuv,  odpadové  nádoby,
květiny,  nábytek  apod.).  Při  následných  kontrolách  pracovníky  požární  inspekce  budou
ukládány pokuty přímo těm, kteří stanovená pravidla porušují. 

Příští jednání výboru proběhne 5. března 2019.

Zapsal: Martin Karfus


