
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 7. května 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 4/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Zpráva o instalaci kontrolních vodoměrů a odečtu bytových vodoměrů
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 4/2019
- Osvětlení pod autopřístřešky – zatím zkušebně u popelnic; bude vyhodnoceno a výbor 

rozhodne o dalším postupu.
- Nastaveny mikroventilace v sušárnách. V případě potřeby lze zapůjčit klíče v kanceláři 

SVJ a okno otevřít.
- Průběžně se realizuje označení pruhů na zemi – u autopřístřešků.
- Kontrola větracích šachet – úkol přesunut na podzim. 
- Na střechách byly opraveny nerovnosti (vchody 585 – 588).
- Čekáme na zprávu o vyřízení naší žádosti o dotaci 
- Úklid & údržba – byla podána inzerce na weby poptavej.cz a práce za rohem – 

zpracováváme a vyhodnocujeme nabídky. 
- Požární kontrola proběhla a bylo konstatováno, že ve společných prostorech je vážná 

situace z pohledu požární bezpečnosti. Vlastníci a nájemníci byli informováni o 
povinnosti vyklidit prostoty na chodbách a na balkonech v termínu do 30. května 2019. 
Lze předpokládat, že ne všude se tak stane. Jedinou zbývající možností je najmout 
posléze firmu, která za poplatek (bude hrazeno ze zdrojů vchodu) nepořádek uklidí a 
zlikviduje. Pokuty za nedodržování pořádku, ukládané požární kontrolou, jsou velmi 
vysoké!!!

- Obdrželi jsme nabídky na nové zvonky, vchody si mohou vybrat z celé škály možností. 
Nabídky byly přeposlány zástupcům jednotlivých vchodů. 

- Biopopelnice – opakovaně upozorňujeme a vyzýváme k dodržování základního 
pravidla: bio odpad se vkládá bez jakýchkoli obalů!!! Stále se do nekonečna opakují 
případy, že lidé vhazují svůj odpad zejména v plastových taškách!!! Někteří nechávají 
ležet vedle popelnice!!! Zvažujeme proto zrušení popelnice, je to kontraprodiuktivní.

- Dále byla nově umístěna popelnice na kovový odpad vedle tříděných kontejnerů.

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

Výbor  průběžně  sleduje  a  kontroluje  menší  záležitosti  s případnými  dlužníky  řešíme
operativně. Kromě oprav střech (bubliny, o kterých jsme informovali v minulém zápisu) nebyly
žádné mimořádné výdaje.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Smlouva s TSK a SŽDC byla odsouhlasena, čekáme na její uzavření, ze strany SVJ již byla 
podepsána. Práce započaly na našich pozemcích, kde dojde ke křížení sítí s PRE. Vlastní 
protlak pod komunikací bude následovat po vyřízení DIO.



Ad 4. Zpráva o instalaci kontrolních vodoměrů a odečtu bytových vodoměrů
- Odečet vodoměrů proběhne začátkem června, konkrétně 4.-5.června.2019. Výzva ke 

zpřístupnění vodoměrů bude včas oznámena na nástěnkách v jednotlivých vchodech. 

Ad. 5. Různé
- 14. 4. 2019 byl učiněn pokus o vloupání do vchodu 592. Pojišťovna uhradila opravu 

klikového systému; ostatní škody šly k tíži vchodového rozpočtu domu Ruzyňská 582. 
- Pro zlepšení dopravní bezpečnosti bude instalováno dopravní zrcadlo na křižovatce 

Pavlovská – Brodecká (v jižní části) a instalována značka – přednost zprava.

- Příští zasedání proběhne 4. června 2019.

- Pe3ny.net budou SVJ  kompenzovat úhradu faktury (znovuzprovoznění) za výpadek TV
z důvodu přerušení kabelu pracovníky Pe3ny.net.

- SVJ vlastní bateriový čistič oken Karcher – možnost zapůjčení za 50Kč/den v kanceláři SVJ

Zapsal: Martin Karfus


