
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 4. června 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 5/2019
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 4/2019

- Osvětlení pod autopřístřešky – u popelnic funguje, pan Uhlíř zajistí nabídku na všechny
a bude součástí rozpočtu na rok 2020 a schváleno Shromážděním. 

- Průběžně se realizuje označení pruhů na zemi u autostání.
- Kontrola větracích šachet – úkol nadále trvá – převedeno do září 
- Dne  17.5.  byla  kladně  vyřízena  naše  žádost  o  dotaci  na  revitalizaci  zeleně.  Bude

zasazen nový živý plot,  vysazeny nové stromy, obnovení  laku laviček a nový herní
prvek (houpačka).

- Úklid  domů – do výběrového řízení  se  přihlásilo   5  zájemců  (firem)  a  dvě  fyzické
osoby. Fyzické osoby měly zájem jen o práci na hlavní pracovní poměr, což nebylo
součástí  výběrového řízení.  Vybrána jedna firma na  zkušební  měsíční  provoz;  bude
vyhodnoceno.  Hlavním  kritériem  byla  jak  cena,  tak  kvalita.  Dále  byla  vybrána
zahradnická firma na prořez stromů a sekání trávy. Dále spolupracujeme ještě s jednou
firmou, která provádí úklid venkovních prostor. Tato firma také nabídla úklid domů a
údržbu celého areálu. Nabídku zvažujeme. 

- Děkujeme  vlastníkům  ve  vchodu  Pavlovská  587,  že  dbali  pokynů  požární  revize  a
nepořádek v nebytových prostorech (balkony, schodiště) odstranili.

- Dopravní zrcadlo na křižovatce Pavlovská – Brodecká bylo instalováno, stejně tak i
dopravní značka – Přednost zprava.

- Nájezd před vchod 587 byl instalován

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
V pondělí 3.6. začaly výkopové práce na plynovodu a 10.6. byl plynovod přiveden ke kotelně a
práce  ukončeny.  Až  na  drobné  problémy  se  zaparkovanými  auty,  nelegální  skládky,  atd.
proběhlo vše bez problémů. Smlouva se SŽDC odsouhlasena a podepsána. Smlouva s  TSK je
připravena k podpisu.



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

Ad 6. Žádost o dotaci panel – připravit do 15.7.2019
Ve spolupráci Koten x Frieszová x ČS a.s.  bude připraveno. 

Ad 7. Různé
-
- Proběhly  odečty  bytových  vodoměrů  ve  dnech  4.-5.6.a  4.6.byly  odečteny  patní

vodoměry.  Kontrola  byla  zajištěna  u  všech  bytů,  náhradní  termín  nebyl  zapotřebí.
Děkujeme všem vlastníkům, že zpřístupnili byt. 

- 5. 5. proběhl dálkový odečet spotřeby topení – měřiče na topení.
- Ke dni 30. 5. 2019 byla ukončena topná sezóna.
- Dne 20. června 2019 proběhne výměna vodoměrů před kotelnou; z     uvedeného důvodu  

nepoteče v     rozmezí cca 8 – 15 hod. teplá voda!!!  
- Sokol Liboc oznámil záměr krácení topolů na hranici našich pozemků. Vyzvali nás ke

společné úhradě. Ovšem není možné akceptovat údržbu pozemku, který není v našem
vlastnictví! Ani vzájemnou smlouvu zatím nemáme; je třeba řešit systémově.

- Opravy autopřístřešků pokračují.

- Ve dnech 21.  a  22.  června  bude přistaven velkoobjemový kontejner.    Výzvy na
vyklizení jsou na nástěnkách, výtazích i dveřích všech vchodů.

- Upozorňujeme na povinnost vyklidit prostory na chodbách a na balkonech v termínu do
20. června 2019. Lze předpokládat, že ne všude se tak stane. Věci, které nechcete, aby
byly odstraněny, označte viditelně jménem a číslem bytu. Děkujeme za spolupráci. 

- 25. června se koná mimořádná schůze výboru.

Zapsal: Martin Karfus


