
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 1. října 2019 

Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Uhlíř, Kulhánek, Koten, Burešová, Urbanová, Prokůpek
Za DR: 0
Host: Firchová

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisů z 9/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisů z 9/2019 
- Označování pruhů (autopřístřešky) trvá a provádí se průběžně.
- Plánujeme podzimní prořez stromů a křovin a poslední seč. Termín konec října 2019.
- V úklidech vchodů byla zavedená každodenní kontrola čistoty skel vstupních dveří. 
- Nepřesnosti  v údajích  vodoměrů  v kotelně  vyřešeny,  kontrolní  vodoměr  byl

nainstalován. Starý vodoměr od PVK proměřoval.
- Diskuse k projektu „dešťovka“ – řešíme nejlepší variantu – umístění nádrží, svod vody.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor průběžně sleduje a kontroluje, menší záležitosti řešíme operativně.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
- Pokračovala diskuse ke koncepci kotelny – jaké kotle a jejich možná kombinace; je

nutné mít kotel na plyn a případně i na LTO. Plynovod povede z regulační stanice po
fasádě do kotelny,  přímo do místnosti  s kotly.  V kotelně tak po menších stavebních
úpravách vznikne samostatný nebytový prostor. Kromě výběrového řízení na dodávku
kotlů bude nutné udělat i poptávkové či výběrové řízení na renovaci komínů. 

-
Ad 4. Různé
- Výroční shromáždění SVJ proběhne v TJ Sokol dne 4. prosince 2019, od 18:30 hod.

Pozvání proběhne klasickým způsobem.
- Pro jednání shromáždění vlastníků nachystá výbor nový návrh měsíčních záloh
- Diskuse  k úpravě  „stanov“  –  návrh  přednesl  J.  Koten,  posléze  následovalo

připomínkování  především  k možnému  počtu  členů  výboru  i  dozorčí  rady;  dále
k možnému sdružení obou fondů, které máme. Výsledkem bylo odsouhlasení redukce
počtu členů dozorčí rady na jednu osobu; dále proběhlo hlasování o počtu členů výboru
–  výsledkem  je  návrh  na  zachování  stávajícího  počtu  deseti  členů.  Výbor  závěry
připraví na jednání shromáždění vlastníků. Nedořešen zůstává problém obsazení výboru
chybějícím členem (vchod č.  Pavlovská 588) –  výbor proto žádá zájemce o práci
v tomto orgánu na další volební období.

- Vyúčtování  –  25.9.2019  obdrželi  všichni  zástupci  vchodů  a  poté  bylo  předáno
vlastníkům

- Výbor doporučil zrušit provozování bio-popelnice – stále se opakuje,  že někteří lidé
ukládají  biologický odpad v plastových obalech  a  odkládají  do BIO popelnice  věci,
které tam nepatří.

- Zahájili jsme topnou sezónu 21. září 2019.
- Výbor schválil splátkový kalendář jednomu vlastníkovi na vyúčtování 2018/2019
- Kontrolou  jsme zjistili  velké  rozdíly  na  třech  fakturačních  vodoměrech.  Týká se to

vchodů Ruzyňská 583 a Pavlovská 585 a 586. Zkoušku zajistí Frieszová
- V průběhu října budou zahájeny zahradnické práce – živý plot od Pavlovské 585-588
- Důrazně žádáme, aby byl dodržován zákaz stání u kontejnerů. Dochází k situacím, kdy

zaparkované auto brání odvozu kontejnerů.



Zapsal: Martin Karfus


