
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. března 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 2/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
5. Revitalizace zeleně – výsadba nových keřů a stromů
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 2/2019
- Osvětlení pod autopřístřešky – zkušebně instalováno v prostoru u popelnic. 

Vyhodnotíme a posléze rozhodneme o dalších krocích.
- Instalace mikroventilace do oken v sušárnách – úkol trvá.

- Dotační program – „Čistá energie“; jde o loňský dotační program hlavního města Prahy,
zatím nebyl vyhlášen. Budeme nadále sledovat. 

- Grantový program Prahy 6 – ekologické aktivity – projekt zpracují B. Frieszová a A. 
Šebíková do konce března. Žádáme všechny vlastníky o náměty – 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…

- Jak byla podána informace v minulém zápisu, byly položeny nové velké rohožky 
k vchodovým dveřím. Bohužel již došlo i ke krádeži jedné rohožky – vchod 589!! 

- Bylo dokončeno označení jednotlivých pater.
- Opravy parapetů – trvá.
- Protismykové pruhy byly instalovány u všech vchodů.
- Označování pruhů pro jednotlivá auto stání – úkol trvá
- Výměna všech záložních baterií ve výtazích – proběhne do konce měsíce března.
- Doklady o dani z pronájmu nebytových prostor byly rozeslány.
- Dotace „Panel“ – finance byly připsány na náš účet.
- Zábradlí u vchodu 584 bylo na požadavek vlastníků vchodu instalováno

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Neevidujeme žádné dlužníky. Předchozí dluhy byly uhrazeny a splátkový kalendář, který byl 
určen jednomu vlastníkovi na vyúčtování 2018/2019 – byl uhrazen.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Pokračuje administrativní proces (smlouvy o smlouvě budoucí, DIO atd) s jednotlivými 
institucemi (TSK, Hlavní m.Praha, odbor dopravy Prahy 6 atd. ). Plánujeme zahájit stavební 
práce počátkem následujícího čtvrtletí. 

Ad. 4 Čtvrtletní zpráva Dozorčí rady společenství
Odloženo na následné zasedání výboru.



Ad 5 Revitalizace zeleně – výsadba nových keřů a stromů
V současné době konzultujeme se specializovanou firmou v rámci připravované žádosti o 
dotaci na podporu ekologických aktivit. Čekáme na nabídky oslovených firem. 

Ad 6 Různé
- Výbor byl informován o problémech vchodu 589 a přijal několik stížností od vlastníků 

a to v návaznosti na v současné době tři probíhající rekonstrukce (poničený výtah, 
dlažba, denní nepořádek po řemeslnících…). Výbor doporučil zástupci vchodu připravit
výzvu vlastníkům a nájemníkům vchodu, kde rekonstrukce probíhá, aby se sešli a celou 
situaci řešili a to především kdo uhradí vzniklé škody na domě. 

- V mnohých vchodech je poničeno zajišťovací zařízení vchodových dveří („brano“). 
Bude provedena kontrola a případné seřízení. V případě nutnosti výměna – hradí si 
jednotlivé vchody ze svého rozpočtu.

- Obdobná je situace u domovních zvonků, často jsou rovněž nefunkční. V takovém 
případě je nutná výměna kabeláže, nové domofony atp. Výbor odsouhlasil, že si budou 
vchody hradit ze svého rozpočtu, pokud si to vlastníci vchodu odsouhlasí. 

- Opětovně připomínáme, že při výměně topení musí být informován výbor; je nutný   
písemný souhlas SVJ a domluvit termín přeinstalace měřičů tepla na topení – vzhledem 
k     nutnosti vyvážení otopné soustavy.  

- Výbor projednal potřebu provést kontrolu větracích šachet (jedná se o byty v posledních
patrech) na základě několika zjištěných zatečení do bytů. Současně musíme řešit opravy
„domečků“ na střechách, mnohde se blíží havarijní stav!!! 

- Na střechách byly zjištěny „bubliny“ ve střešní krytině v nich jsou kaluže, které 
neodtékají. Oprava bude nutná.

- Byla diskutována možnost, aby samosprávy, které disponují vlastními finančními 
prostředky, se zapojily do úprav, které nelze centrálně provádět. Doporučení – projednat
náměty v jednotlivých vchodech – když nadpoloviční většina vlastníků daného vchodu 
odsouhlasí, je možno s aktivitami započít. Do úvahy přichází např. kompletní čištění 
výtahových šachet, drátěných sklepních kójí, nová podlahová krytina v suterénních 
místnostech, dlažba u schránek, topení ve společných místnostech apod.

- Hlavní diskuse proběhla na téma „úklidu“ v objektech (nejen domů) společenství. Je 
chystán nový návrh smlouvy o těchto úklidových úkonech. Výbor do týdne posoudí 
připomínky předložené Dozorčí radou, aby do konce měsíce března byla smlouva 
připravena.

- Termíny úklidu v jednotlivých domech 582-584 pátek, 585-588 středa, 589-591 
pondělí.

Zapsal: Martin Karfus


