
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 5. 11. 2019 

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisů z 10/2019
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
4. Příprava shromáždění vlastníků
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisů z 9/2019 
- Označování pruhů (autopřístřešky) trvá a provádí se průběžně.
- Proběhl podzimní prořez stromů a křovin, sekání trávy.
- Nepřesnosti (velké rozdíly) v údajích vodoměrů v kotelně a na kontrolním vodoměru.

Kontrolní vodoměr jsme nechali ocejchovat a budeme sledovat.
- Diskuse k projektu „dešťovka“ pokračovala; J. Koten podal důkladnou informaci, co je

vše potřeba splnit, abychom na dotaci měli nárok. K tomuto tématu se výbor vrátí na
jaře 2020. Podmínky projektu a jeho rentabilita pro SVJ je nutné spočítat.

- Výbor  opakovaně  potvrdil  doporučení  zrušit  provozování  bio-popelnice  –  stále  se
opakuje, že někteří lidé ukládají biologický odpad v plastových obalech.

- Na žádost výboru o zájemce o činnost v     tomto orgánu se nikdo nepřihlásil!!!  

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor  průběžně  sleduje  a  kontroluje.  Do  data  schůze  výboru  jsme  měli  2  nedoplatky  na
vyúčtování a 1 splátkový kalendář.

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
- Výběrové řízení na nerezové vložky do komína – renovace komínů -připravil pan Uhlíř

a paní Frieszová. Do 25.11. mohou zájemci zasílat nabídky.
- Z důvodu  nařízení  plynáren  přechodu  z nízkotlaku  na  středotlak  se  předělává

dokumentace.  Čekáme  na  písemné  vyjádření  od  plynáren,  abychom mohli  připravit
projektovou dokumentaci, která bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení.  

Ad 4. Příprava shromáždění vlastníků
- Výroční  shromáždění  SVJ  proběhne  v libocké  sokolovně  dne  4.  prosince  2019,  od

18:30 hod. Pozvání proběhne klasickým způsobem. Byli jmenováni skrutátoři,  osoba
pro zápis, řízení schůze. Návrh změn ve stanovách zajišťují J. Kulhánek aj. Koten ve
spolupráci s dalšími členy výboru, schůzky budou probíhat průběžně v listopadu.

- Diskuse proběhla k návrhu rozpočtu a souvisejícím činnostem. Výbor podá návrh, aby
odborné  práce na  delší  období  byly  taxativně  stanoveny v určitém rozmezí.  Rovněž
výbor navrhne „ceník pro nekvalifikované práce“, aby v případě potřeby bylo možné
schválit jen výborem.

- Byla probírána budoucí činnost Dozorčí rady v tom smyslu, že existuje  varianta  mít
pouze „revizora“, netřeba tříčlennou DR.

Ad 5. Různé
- Dotazy  na  přechod  na  televizní  vysílání  DBVT2  se  množí  –  antény  jsou  nachystány;  

vlastníci si musí zařídit ostatní (set top box, nový televizní přijímač…). Další informace je
možné najít na   www.semi.cz     

- Výbor  upozorňuje  na  dodržování  zákazu stání  u  kontejnerů – nutnost  zachovat  přístup  pro
odvoz odpadu!!!

- Začátkem listopadu byl vysazen živý plot od Pavlovské 585-588

Zapsal: Martin Karfus

http://www.semi.cz/

