
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 2. 12. 2019 
Přítomni: Frieszová, Karfus, Šebíková, Uhlíř, Kulhánek, Burešová, Prokůpek     Host: Firchová
Za DR: Chalupa
Program: 

1. Kontrola úkolů ze zápisu z 11/2019
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) provádí se průběžně, chybí posledních pár míst
- Kontrolní vodoměr v kotelně byl nainstalován – budeme sledovat vývoj spotřeby
- Diskuse k projektu „dešťovka“ bude pokračovat v r. 2020. 
- Výbor definitivně odsouhlasil zrušení provozování bio-popelnice – stále se opakuje, že někteří 

lidé ukládají biologický odpad v plastových obalech. Ukončení bude k 31.12.2019

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výbor průběžně sleduje a kontroluje; neevidujeme problémové případy; 

Ad 3. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
- Podána žádost o kolaudaci plynovodu. 
- Do výběrového řízení na nerezové vložky do komína se přihlásily tři firmy. Výběrová komise 

ve složení za výbor: Uhlíř, Frieszová, za doz.radu – Chalupa se sejde v průběhu prosince a 
nabídky vyhodnotí. Zprávu o výsledku podají na příští schůzi výboru.

- Od plynáren ještě nemáme písemné stanovisko ke změně. Nicméně dokumentace bude 
nejpozději do poloviny ledna hotová, na základě které, budeme vypisovat výběrové řízení.  

- Dále paní Frieszová zjištovala na stavebním úřadu MěÚ  Praha 6 jestli při změně topného média
bude potřeba stavební povolení. Na odpověď čekáme. 

Ad 4. Příprava shromáždění vlastníků
- Výroční shromáždění SVJ proběhne v libocké sokolovně dne 4. prosince 2019, od 18:30 hod. 

Pozvání proběhlo klasickým způsobem. Byli jmenováni skrutátoři, osoba pro zápis, řízení 
schůze. Návrh změn ve stanovách zajistili J. Kulhánek aj. Koten ve spolupráci s dalšími členy 
výboru.

- Výbor detailně prodiskutoval zápis se schůze vlastníků ve vchodu 588 a připravil po diskusi 
odpověď, kterou zašleme vlastníkům. Pro zájemce k bližším detailům uvádíme, že je možné 
seznámit se po dohodě v kanceláři SVJ.

- Výbor také důkladně projednal připomínky a doporučení od pana Ing. Petříčka, které zaslal e-
mailem. Na shromáždění bude blíže diskutováno. Děkujeme p. Petříčkovi za jeho podnětné 
aktivity, taktéž dalším vlastníkům, kteří dali své připomínky.

Ad 5. Různé
- Výbor upozorňuje na dodržování zákazu stání u kontejnerů – nutnost zachovat přístup pro 

odvoz odpadu!!!
- JUDr. Drobná předložila výboru návrhy na zlepšení činnosti, připomínky ke stanovám a 

přihlásila se k případné spolupráci na přípravě změn stanov. Výbor oceňuje její aktivitu.
- Havárii vody ve vchodu Ruzyňská 583. V sobotu došlo v sušárně, kde je hlavní přívod teplé 

vody k úniku. Na hlavní stoupačce za kulovým uzávěrem došlo prorezavění a voda tak začala 
unikat. Díky rychlému zásahu pana Uhlíře a paní Frieszové se podařilo únik zastavit. Oprava je 
provizorní, protože se jedná o kovové potrubí z 80tých let, které nemá standardní rozměry. Po 
prohlídce v dalších vchodech byl zjištěn podobný stav. K opravě je potřeba vypustit vodovodní 
řad (teplé vody) ve všech domech. Oprava tak bude naplánována na letní měsíce. 

- Výbor žádá všechny vlastníky i nájemce, aby kontejnery na směsný odpad vytěžovali 
pokud možno rovnoměrně.

- Výbor apeluje na vlastníky, aby se v hojném počtu účastnili nadcházejícího shromáždění SVJ.
Od 1.1. hledáme důchodce/důchodkyni k venkovnímu úklidu areálu SVJ cca 3-5hod/týden
(odstranění nedopalků, drobné odpadky, vysypání odp.košů atd). Přihlaste se prosím 
v kanceláři SVJ. 

Zapsal: Martin Karfus


