
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 2. dubna 2019 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Uhlíř, Burešová, Kulhánek, Firchová (host), Urbanová,
Prokůpek
Za DR: Chalupa

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 3/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 3/2019
- Osvětlení pod auto přístřešky -instalováno v prostoru u popelnic, pan Uhlíř zajistí cenovou 
nabídku pod přístřešky – budeme řešit na Shromáždění – investice z rozpočtu
- Mikroventilace do oken v sušárnách – již bylo pořízeno, během dubna nainstaluje pan Uhlíř
- dotační programy – sledujeme
- Grant Praha 6 – paní Frieszová a Šebíková zpracovaly žádost o dotaci a v řádném termínu 
podaly na MěÚ Praha 6. Čekáme na vyhodnocení.
- Označování pruhů pro jednotlivá auto stání – barvy byly zakoupeny a během dubna budou 
postupně vyznačeny
- Brano – v jednotlivých vchodech podle potřeby zajištěna výměna
- Kontrola větracích šachet na domech – úkol trvá
- Oprava střech „bubliny“ – byla objednána firma, která během dubna provede opravu na 
domech Pavlovská 585-588. Ostatní domy na tom nejsou tak špatně. Kontrola na podzim.
- Úklid domů a údržba venkovních prostor – jednání dopadlo nedohodou obou stran, a proto 
byla smlouva k 31.3.2019 v plném rozsahu ukončena.
Protože se vnitřní prostory domu nacházely ve špatném stavu, byla najatá nová paní na úklid, 
která provede i generální úklid, který měl být hotov do konce dubna 2019. Nová smlouva bude 
uzavřena od května a byly projednány i nová pravidla úklidu. 
Dále byla uzavřena dohoda o provedení práce na úklid celého areálu se dvěma vlastníky, kteří 
budou i zalévat nově zasazené stromy a keře. Péči o zeleň budeme jednorázově objednávat 
profesionální firmy. Rozeslali jsme poptávky na zájemce na běžnou údržbu (sekání a likvidace 
trávy, na odborné práce údržba keřů a jiné). Čekáme na nabídky.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících

Na jednotlivé výpadky záloh jsou vlastníci upozorněni a vyzváni k nápravě. V současné době 
nemáme dlužníky. Výbor odsouhlasil požadavek paní Chromčákové, která vlastní 
spoluvlastnický podíl na pozemcích, přes který povede plynovod za umístění věcného břemene 
ve výši 8tis. Kč. Dále výbor schválil jednorázovou odměnu za generální úklid všech vchodů, 
včetně úklidu běžného pro paní uklízečku ve výši 25tis. Kč.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Jsme ve finální části přípravy na zahájení vlastních výkopových a následujících prací. Je zde 
reálný předpoklad započetí v tomto měsíci. Trasu vedení proměřoval geodet. Řešíme ještě 
určité pozemky, které jsou umístěny na pozemcích drah; zbývají ještě pozůstatky „mrtvých 
duší“ a bývalého Koospolu. V řešení je také plná moc na paní Chromčákovou, která vlastní 
spoluvlastnické podíly na pozemcích ve většinovém vlastnictví SŽDC a hl.m. Prahy. Na.



Ad. 4 Různé
- Situace u domovních zvonků - často jsou nefunkční. Čekáme na nabídky. V případě 

výměny kabeláže, nových domofonů atp. se rovněž bude hradit z rozpočtu samospráv.
- Proběhla výměna všech záložních baterií ve výtazích
- Výměna tří nových kontejnerů – proběhlo
- Na pozemcích SVJ byl zasazen další strom – smrk a nové rododendrony o jejich 

zalévání se starají děti vlastníků – děkujeme!
- Stížnost z okolních domů na již 3 měsíce trvající rekonstrukce v domě Pavlovská 589 – 

správa SVJ jednotlivě řeší

Důrazně žádáme vlastníky a nájemce, aby do BIO odpadu neházeli igelitové tašky 
a další a také psí exkrementy!!!!

Příští zasedání proběhne 7. května 2019.

Zapsal: Martin Karfus


