
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 25. června 2019 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Uhlíř, Burešová, Kulhánek, Urbanová, Koten, Prokůpek
Host Firchová
Za DR: Chalupa
Program: 

1. Kontrola úkolů ze zápisu z 6/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Zajištění prázdninového provozu
4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
5. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
6. Žádost o dotaci panel – připravit do 15.7.2019
7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 5/2019
- Průběžně se realizuje označení pruhů na zemi u autopřístřešků.
- Žádost o dotaci na revitalizaci zeleně byla vyřízena a práce jsou naplánované v druhé

polovině roku 2019.
- Úklid  domů  –s  firmou,  která  byla  vybrána  na  zkušební  měsíční  provoz;  nejsme

spokojeni.  Od 1/7/2019 bude přes prázdniny pokračovat firma, která skončila druhá ve
výběrovém řízení. Po prázdninách bude opět vyhodnoceno. 

- Proběhly  odečty  bytových  vodoměrů,  náhradní  termín  nemusel  být  navržen.  Ve  3
bytech byly zjištěny závady, které s vlastníky řešíme individuálně. 

- dálkový odečet spotřeby topení – měřiče na topení – u několika bytů nebylo možno
sprotřebu změřit - s vlastníky řešíme individuálně

- Ve dnech 21. a 22. června byl přistaven velkoobjemový kontejner. Celkem se naplnily
dva kontejnery

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Správa SVJ průběžně sleduje a kontroluje dlužníky. V domě 587 byl vlastník upozorněn na
nezaplacení  zálohy  za  měsíc  květen.  Stalo  se  tak  z jeho  strany  prvně.  Poplatek  za  zřízení
věcného břemene pro SZDC ve výši 22.552 Kč byl zaplacen.

Ad 3. Zajištění prázdninového provozu
Úřední hodiny v     kanceláři SVJ budou:   úterý    9.7.2019     od  16-18 hod

úterý    6.8.2019     od  16-18 hod
Ad 4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Plynovod byl přiveden ke kotelně a práce ukončeny. Ve středu 26/6/2019 proběhne schůzka na
Pražské plynárenské, kde bude uzavřena smlouva o správě plynovodu.

Ad 5. Čtvrtletní zpráva Dozorčí rady
Bude předložena v září na schůzi výboru. 

Ad 6. Žádost o dotaci panel – připravit do 15.7.2019
Ve spolupráci Koten x Frieszová x ČS a.s připraveno a do konce června odešleme na ČMRB. 

Ad 7. Různé
- Dne 27/6 byla ukončena oprava všech autopřístřešků. 
- Začátkem července dojde ke zmenšení prostoru popelnic a budou tři nová parkovací

místa
- Dne 27/6 byla dokončena údržba výtahových šachet a vyluxování sklepních kójích v 8

vchodech
- Výbor schválil, aby nerozdělený zisk za dva roky byl převeden do fondu oprav. 

Přejeme hezké prožití prázdnin a dovolených



Zapsala: Blanka Frieszová


