
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 3. září 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisů z 6/2019 a rekapitulace činností za prázdninové období
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Čtvrtletní zpráva dozorčí rady
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisů z 6/2019 a rekapitulace činností za prázdninové období
- Označování pruhů (autopřístřešky) trvá a provádí se průběžně.
- Dotace na revitalizaci zeleně byla připsána na účet SVJ.
- Sekání trávy a údržba zeleně bylo přizpůsobeno klimatickým podmínkám.
- Úklid domů – firma, která zajišťovala úklid přes prázdniny skončila z důvodu vypršení 

platnosti smlouvy. Nová úklidová firma začne 5.září. Novinkou bude přehled úklidu 
v každém domě na nástěnce. 

- Zjištěny nepřesnosti v údajích vodoměrů u kotelny– prověřit možnosti řešení – instalace
kontrolního vodoměru.

- Zmenšením prostoru pro směsný odpad vznikla tři nová parkovací místa, která budou 
přidělena zájemcům dle pořadníku

- Došla platba o dotaci „Panel“.
- Opakovaně proběhla likvidace vosích hnízd.
- Byly řešeny problémy s nájemci ve vchodu 587 – zásah Policie
- Prázdninový provoz kanceláře byl bezproblémově zajištěn
- Ve vchodu 588 proběhla výměna nové dlažby ve společných prostorách a v okolí domu 

588 proběhla revitalizace zeleně, kterou si hradil vchod sám ze svého fondu 
samosprávy. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor průběžně sleduje a kontroluje platební morálku v případě problému je ihned 
zajištěna náprava. Byly zakoupeny dva tanky LTO.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Smlouva s PPa.s. na správu plynovodu byla uzavřena. V současné době řešíme dotažení 

plynu ke kotlům. Projekt kotelny byl přes prázdniny diskutován s projektantem. V průběhu 
prázdnin došlo k poruše dalšího kotle, proto došlo ke změně v projektu, kdy místo provozu 
třech kotlů budou v provozu dva. V současné době jedeme na jeden kotel. Do konce letošního 
roku bude vypsáno výběrové řízení na dodávku a montáž nového kotle do kotelny a následně 
bude vypsáno další výběrové řízení na rekonstrukci kotelny (v části, kde je hlavní zdroj tepla). 

- Rovněž jednáme s ČEZ o výstavbě kogenerační jednotky.

Ad 4. Čtvrtletní zpráva Dozorčí rady
Zpracoval p. Chalupa a bude vyvěšena na nástěnkách ve všech domech.



Ad 5. Různé

- Dotace „Dešťovka“ – V návaznosti na revitalizaci zeleně celého areálu a výsadbu nové 
zeleně a potřebu větší zálivky, výbor odsouhlasil zúčastnit se dotačního programu 
„Dešťovka“. Více informací o dotačním programu zajistí paní Frieszová.

- Vyúčtování – má být provedeno do konce měsíce září 2019

- Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám veškerých služeb, je třeba zvýšit zálohy 
v jednotlivých položkách, které jsou uvedeny v evidenčních listech a v současnosti jsou 
podhodnocené. Výbor připraví ke schválení na prosincové shromáždění vlastníků. 

- J. Koten rozešle členům výboru náměty na úpravu stanov. Toto bude také předmětem 
schválení na prosincovém shromáždění vlastníků.  

Důrazně žádáme všechny vlastníky i nájemce, aby neodkládali věci MIMO kontejnery!!! 

Co je mimo kontejner, pracovníci  Pražských služeb, NEODVEZOU spolu s odpadem, ale 
zůstává to ležet v prostoru kontejneru. 

Pro nepotřebné věci služní sběrné dvory, které jsou pro občany Prahy 6 BEZPLATNÉ!

Zapsal: Martin Karfus


