
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků bytových jednotek
konaného dne

4.12. 2019 v 18.30 hod v tělocvičně TJ Sokol Liboc

Program:

1. Prezentace při příchodu, vysvětlení způsobu hlasování a představení skrutátorů, volba zapisovatele
2. Schválení programu Shromáždění
3. Zpráva výboru o činnosti za období od ledna do listopadu 2019
4. Zpráva dozorčí rady 
5. Schválení změn ve stanovách 
6. Volby do výboru a dozorčí rady/revizora
7. Schválení  vyúčtování  služeb  vlastníků,  zprávy  o  hospodaření,  čerpání  Zdroje  oprav/ZO/  a  Provozního

zdroje/PZ/ z roku 2018-2019
8. Schválení rozpočtu na rok 2020 včetně plánu oprav na rok 2020

Dokumenty (čerpání Fondu oprav a Provozního fondu, zpráva o hospodaření za rok 6/2018-5/2019, hospodářský
výsledek a rozpočet na následující období byly zveřejněny na nástěnkách jednotlivých vchodů. 

Ad bod 1) Prezence, vysvětlení hlasování, skrutátoři a volba zapisovatele
Moderátor M.Karfus. přivítal vlastníky, krátce pohovořil o pozitivní práci kanceláře SVJ, představil p. O. Stanislava,
který bude zajišťovat hlasování a dalším skrutátorem bude pan S. Chalupa.. Dále zdůraznil hlavní cíle této schůze,
podal stručný přehled programu. 

Skrutátor p. Stanislav sdělil výsledky sčítání – účast 76,34 % podílů 

Zapisovatelkou byla zvolena I. Burešová schváleno 100% hlasů

Ještě před schválením programu dostal slovo pan Koten, který vysvětlil změny ve stanovách. 
Jde celkem o 3 změny stanov:

a.) Dozorčí rada – pokud by se nepřihlásí třetí člen, byl návrh, aby dozorčí rada byla jednočlenná. V den konání
shromáždění se přihlásila členka SVJ paní Iveta Solčanská, máme tedy 3 členy. Tato změna stanov byla
vypuštěna z hlasování

b.) Schvalování investic nad 500.000,-Kč bude stále schvalovat shromáždění, pouze výběr dodavatele příslušné
zakázky  bude  odsouhlasovat  výbor  SVJ.  Přesněji  tedy:  výběrová  komise  dá  doporučení  výboru  a  ten
případného dodavatele schválí. Následuje kontrola dozorčí radou. 

c.) Vypustit  ze  stanov  částky  za  práce,  které  pro  společenství  vykonává  člen  výboru.  Tyto  částky  by  se
schvalovaly vždy na shromáždění vlastníků. Zvýšit ze současných 100 Kč/h a 200Kč/h  na 150 Kč/h a 300 Kč/
h. Pro upřesnění tyto taxy platí pouze pro členy výboru, na ostatní členy SVJ se toto nevztahuje. O zvýšení či
snížení může rozhodnout jen shromáždění.

Před  schvalováním      programu  shromáždění      vystoupil  Ing.  Petříček   a  požádal,  aby  bylo  připuštěno  hlasování  o
vypuštění bodu číslo 5 z programu, který se týká změny stanov.  Jako důvod uvedl, že materiál byl zveřejněn pozdě,
nebyl projednán po jednotlivých vchodech a nebyl tím dán dostatečný prostor k připomínkám a jejich zapracování.
Zásadně nesouhlasil s omezením pravomoci shromáždění. 
O bodu bylo hlasováno v poměru: 16,55% pro vypuštění bodu 5.) z programu a 81,92% bylo proti vypuštění Bodu 5.).
1,53% se zdrželo. Bod 5) zůstal součástí programu

- vystoupil p. Drobný, který souhlasil s panem Ing.Petříčkem a to aby byl bod 5) z programu vypuštěn
- vystoupil p. P.Kulhánek, ten naopak nesouhlasil, připomněl organizační řád, ve kterém byly stanoveny limity, 

které nemusely být ve stanovách. Dále by bylo nesprávné odkládat některé projekty a pochválil práci výboru, i 
ve srovnání s jinými SVJ

- p.Zikmund – připomínka k bodu o zakázkách do 100.000,-Kč, vysvětlila p.Frieszová

- p.Šponer – podpořil p. Kulhánka

p. Frieszová děkuje za všechny připomínky 

Ad bod 2) Schválení programu – program byl schválen  96,76% podílů



Ad bod 3) Zpráva o činnosti výboru –za rok 2019

Výbor o své činnosti pravidelně informuje vlastníky prostřednictvím zápisu ze schůzí, které se konají každý měsíc.
Všechny důležité informace najdete na nástěnkách v každém vchodu a na www.svjruzyne.cz či osobně v kanceláři
SVJ v úředních hodinách. 
Na našich web stránkách je sekce „Pro vlastníky“, do které je možné přihlásit se pod heslem. V  této části jsou finanční
informace, určené pouze vlastníkům. 

Úkoly, které vyplynuly ze shromáždění vlastníků konané v     prosinci 2018:  
Dotace zelená úsporám - dotaz na Fond životního prostředí, který vypisuje dotaci zelená úsporám. Odpověď byla
bohužel negativní – týká se to jen zdrojů na fosilní paliva – tedy uhlí. LTO není podporováno.

Shrnutí roku 2019:
1. Dotace programu Panel stále pokračuje. Jedná se ročně o 406.000 Kč. 
2.  V lednu 2019 byly instalována osvětlení u všech zadních vchodů do všech domů
3. Rekonstrukce železniční trati Kladno-Praha – nic nového
4. Grantový program P6 –  ekologické  aktivity –  projekt  zpracovala  pí  Šebíková  a  Frieszová  Vlastníci  byly

vyzvání, aby podali své připomínky či nápady na dotaci :  „vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně
přístupné zeleně,  příspěvek na  úklid,  údržbu a drobný mobiliář  žadatelům, kteří  prokazatelně pečují
vlastními silami o výše uvedená místa…“.  15/5/2019 byla žádost o dotaci kladně vyřízena v celkové výši
150tis. Kč.  V průběhu října byly zahájeny zahradnické práce – živý plot od Pavlovské 585-588. Protože byla
dotace vyšší než zahradnické práce, byla stejný živý plot vysazen i u Pavlovské 589-591.

5. Instalace kontrolních vodoměrů do všech domů na studenou vodu – letos byly opět dva vodoměry v domech
Ruzyňská 583 a Pavlovská 585 poslány na zkoušku, které nevyhověly. Čekáme na nové vyúčtování od PVK a
případné vrácení peněz

6. Revitalizace zeleně: - v průběhu roku probíhala v různých částech areálu SVJ nová výsadba (rododendrony,
smrk,  třešeň)  a  průběžně  doplňována  zemina,  mulčovací  kůra,  štěpka  a  dosetí  trávníků.  Vlastníci  vchodu
Pavlovská 588 si odsouhlasili úpravu venkovní zeleně před vstupem, kterou hradili z fondu svého domu. 

7. Oprava všech sloupků autopřístřešků – byla v roce 2019 dokončena. 
8. Opravy na střechách – boule byly opraveny na bloku Pavlovská 585-588. Na ostatních domech nebyla situace

tak vážná. Stav střech je třeba hlídat.
9. PRE – výbor od ledna 2020 podepsal dodatek ke smlouvě o zafixování 
10. Exekuce na firmu Dejdar – nedošlo k žádnému posunu
11.  Úklid domů a údržba venkovních prostor –paušální smlouva byla k 31.3.2019 v plném rozsahu ukončena.

Protože se vnitřní prostory domu nacházely ve špatném stavu, byla najatá nová paní na úklid, která provedla i
generální úklid. Současně bylo vypsáno nové výběrové řízení na úklid domů. S vítěznou firmou byla smlouva
sepsána vždy jen na měsíc, následně vyhodnoceno. Během roku došlo dvakrát k výměně firmy. Od září máme
novou firmu a situace je snad stabilizovaná. 

Údržba venkovních prostor - byla uzavřena dohoda o provedení práce na úklid celého areálu s jedním vlastníkem,
který bude sbírat odpadky. Na péči o zeleň bylo vypsána poptávka a na jednotlivé práce budeme profesionální firmy
objednávat – sekání, odvoz a likvidace trávy, údržba a výsadba keřů. Zrušením paušální částky 41.500 Kč/měs tak
výbor od března do listopadu ušetřil 95.041 Kč
12. Dlužníci – díky pravidelné kontrole nemá SVJ žádné dlužníky na pravidelných zálohách ani vyúčtování. Jeden

z vlastníků požádal o splátkový kalendář na vyúčtování 2019/2020
13. Různé:

-Kontejner na BIO odpad bude po roce zrušen. Ani přes opakované výzvy se na podařilo situaci zlepšit. Hlavním
důvodem je neschopnost lidí, vyhazovat tam jen BIO odpad! 
-U tříděného odpadu byla umístěna popelnice na kovový odpad
-Na Ruzyňské 584 bylo na žádost vchodu instalováno pomocné zábradlí. 
-Z důvodu tvoření plísní v sušárnách, byly do všech oken instalovány mikro - ventilace.
-Výbor nechal vyhotovit čáry oddělující jednotlivá parkovací místa
-O prázdninách byla zajištěna likvidace vosího hnízda
- Od firmy Pe3ny.net jsme dostali nové rohožky, které byly dány do všech vchodů
-Instalováno solární osvětlení u popelnic
- Pro zlepšení dopravní bezpečnosti bylo instalováno dopravní zrcadlo na křižovatce Pavlovská – Brodecká a
značka – přednost zprava
- Ke vchodům 587 a 588 byly nainstalovány nájezdy
- výbor zajistil velkoobjemový kontejner, děkujeme všem, kteří se podíleli na vyklízení společných prostor
- Zmenšením prostoru pro kontejnery vznikla 3 nová parkovací místa
- Dotace„Dešťovka“ – v návaznosti na revitalizaci zeleně celého areálu a výsadbu nové zeleně a potřebu větší
zálivky, výbor odsouhlasil zjistit podmínky dotačního programu „Dešťovka“. Pan 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.
- Přechod na televizní vysílání DBVT2 – antény jsou nachystány už od ledna 2019; vlastníci si musí zařídit
ostatní (set top box, nový televizní přijímač…). Další informace je možné najít na   www.semi.cz  

http://www.semi.cz/


- od 1.1.2020 hledáme důchodce k     venkovnímu úklidu areálu SVJ cca 3hod/týdně – nedopalky, drobné odpadky,  
vysypaní košů  .   

Výbor dále zajistil:
- pravidelné revize 
- vyhotovení nových evidenčních listů i jejich změn
- evidenci vlastníků a parkovacích míst
- kontrolu úklidu všech domů včetně sklepů a sušáren 1x měsíčně. 
- pravidelnou kontrolu plateb záloh vlastníků. Vlastníci jsou bezprostředně informováni
- výměnu nefunkčních světel a čidel v domech 
- duplikáty klíčů od domů a společných prostor a nové čipy
- seznam a počet osob bydlících v SVJ a to i když nemají v SVJ  trvalé bydliště. 
- průběžné opravy v jednotlivých domech
- organizujeme pravidelné vyklízení společných prostor v domech

Plynofikace a kotelna
Plynofikace – změna vedení trasy, kterou odsouhlasilo minulé shromáždění, jsme s projektantem předělali a čekali na
nová souhlasná stanoviska od PRE, TSK, HLmPraha-odbor dopravy, Praha 6 a Plynáren a dalších. Po 5 měsících
byla všechna potřebná povolení získána. 
Dne 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. Dále proběhlo předání
na Pražské plynárenské a byla uzavřena smlouva o správě plynovodu. 
V současné době jsme požádali stavební odbor měst. Části Praha 6 o kolaudaci. 

Kotelna:
V lednu v kotelně definitivně dosloužil jeden kotel, je již neopravitelný. V současné době jede kotelna na dva kotle. 
Zapracovává se změna vedení trasy do projektu. Původně měl být plyn přiveden z jiné stany do kotelny. Tento projekt
bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele. Původní projekt počítal se třemi kotly dva na plyn a jeden
na LTO.
V průběhu prázdnin došlo k poruše dalšího kotle, proto došlo opět ke změně v projektu, kdy místo provozu třech kotlů
budou v provozu dva.

Konečné řešení je: plynovod povede z regulační stanice po fasádě do kotelny, přímo do místnosti s kotly. Kotle budou
dva – jeden nový a jeden, který již v kotelně je a lze ho použít. Oba budou na plyn. V kotelně zůstane také jeden hořák
na LTO, který bude v případě potřeby možné použít.
 Kromě výběrového řízení na dodávku kotlů bude nutné udělat i výběrové řízení na renovaci komínů. 

Z důvodu nařízení  plynáren  přechodu z nízkotlaku na středotlak se  opět  předělává  projekt.  Čekáme na písemné
potvrzení od plynáren. Jakmile ho budeme mít, bude možné vypsat VŘ na rekonstrukci kotelny.

Dotazy: p.Zikmund: proč nebyla v 582 vyčištěna šachta – vchod 582 nemá dostatek financí, 
               Dálší dotaz: - kdy budou vyčištěny větrací šachty? – je to v     rozpočtu na rok 2020  
dotaz p. Jeřábková: bude se něco dělat se střechami – zateplení? v bytech pod střechou bývá zima, nedají se vytopit..
– další investice budou možné až po rekonstrukci kotelny

- návrhy pro řešení horka v letních měsících – např. vnější rolety – zásah do fasády, musí projít schválením
shromáždění, příp. příští rok

Ad bod 4) Zprávu Dozorčí rady přednesl její předseda p. S. Chalupa. 

1: Samokontrola toku financí
DR před lety navrhla, aby se zpětně kontrolovaly proběhlé platby dalším členem výboru, který platby 

neprováděl. Tyto kontroly stále probíhají a namátkovou kontrolou DR je již v poznámkách upřesněno, kdy a proč je 
např. faktura v jiném měsíci.   
2: Instalace kalibrovaných vodoměrů

Před  třemi  lety  provedla  paní  Paukertová  výpočet  porovnání  domovních  a  fakturačních  vodoměrů.  U
největšího rozdílu jsme poté navrhli, aby byl fakturační vodoměr zkontrolován. Tímto úkonem jsme chtěli zjistit, jestli
jsou odchylky v bytových vodoměrech, což byl předpoklad nebo právě ve fakturačním. Výsledek byl docela nemilý,
fakturační vodoměr velmi proměřoval. Vodárny nám poté vrátily vyfakturovaný rozdíl podle skutečného odběru. 

 DR poté navrhla instalaci kalibračních vodoměrů, které měří přesně a porovnáním náměrů je vidět potenciální
rozdíl náměrů. Instalace probíhala postupně a v dalším vyúčtování bude přesné porovnání v každém vchodě. 

Od účetního roku 2015/2016 do 2018/2019 nám vodárny vrátili za vodu 75 436,- Kč
Paní Paukertové za celkovou práci v DR velice děkujeme.

3: Dotace
Čerpáním různých dotací jsme také velmi ušetřili  a zvelebili  naše okolí.  Zpracování a dotažení dotace do

konce není zrovna lehký úkon, ale výbor se snaží některé dotační přísliby zajistit. Postavilo se z nich dětské hřiště, a
se  obnovuje  zelený  porost.  Dotace  pokrývají  více  než  třičtvrtě  nákladů,  což  je  do  rozpočtu  velká  úspora  vůči
provedeným pracím. 



4: Vedení kanceláře
Vedení kanceláře a starání se o chod společenství vede SVJ svépomocí. Tedy nemáme správce, který by

vykonával správu jako takovou,  ale dvě osoby z výboru.  Tím pádem se na ně nemůže dle stanov určit  odměna
potažmo  tržní  smluvní  ohodnocení,  které  by  bylo  možno  pro  správcovskou  firmu  nebo  soukromou  osobu.  Jako
členové výboru jsou limitováni ohodnocením dle složitosti úkonů, které jsou uvedeny ve stanovách. Přitom je jejich
práce o mnoho více komplexnější o péči majetku v SVJ a především flexibilitou, se kterou se řeší nenadálé situace.

Při přechodu ze správce na spravování svépomocí SVJ, se razantně snížili náklady. Zvýšila se ale operativa
řešení nenadálých situací,  zlepšil  se servis  drobných oprav,  a především jednání o situacích s dlužníky,  které se
rozumně a zdárně zatím vždy vyřešily.

Tímto stavem jsme sice ušetřili za 6 let přes půl milionu korun s porovnáním základních správcovských služeb
(dostupných k porovnáním na internetu), které by ale nepokrývaly naše specifika. Tím pádem, se dá předpokládat
úspora mnohem větší, při fakturování správcovské firmy naše specifické požadavky.     

Ad bod 5) Schválení změn ve stanovách – tento bod vysvětlil pan Koten, ještě před schválením programu
- zrušit  bod  o  schvalování  dodavatele  zakázky  nad  500.000,-  Kč  shromážděním  –  shromáždění  schválí

zakázku, dodavatele vybere výběrová komise, schválí výbor a zkontroluje dozorčí rada
- částky za práce, které pro společenství vykonává člen výboru zvýšit ze 100,- a 200,-  na 150,- a 300,-. Pro

upřesnění tyto taxy platí pouze pro členy výboru, na ostatní členy SVJ se toto nevztahuje. O zvýšení či snížení
bude vždy rozhodovat shromáždění.

Dotaz:  P.Zikmund  žádá  o  kategorizování  činnosti  odborné  a  neodborné/jednoduché/  -  vysvětluje  p.Koten  –
kategorie činností jsou již dnes uvedeny ve stanovách. 

Hlasování o změně stanov – bod 5 byl schválen - 81,13% pro změny, 10,69% proti, ostatní se zdrželi
-

Ad bod 6) Volby do výboru a dozorčí rady

Výbor  - návrh:Blanka Frieszová, Martin Karfus, Jiří Koten, Ilona Burešová, Karel Prokůpek, Alena Šebíková, Marie
Urbanová, Jaroslav Uhlíř, Dana Firchová, Jan Kulháhek

Dozorčí rada     – návrh: Staniskav Chalupa, Dagmar Bělohlávková, Iveta Solčanská

Hlasování:   bod 6 byl schválen  99,15% podílů, jeden se zdržel

Ad  bod  7)  Schválení  vyúčtování  služeb  vlastníků,  zprávy  o  hospodaření,  čerpání  Zdroje  oprav  /ZO/  a
Provozního zdroje /PZ/ z     roku 2018-2019  
Paní Frieszová přečetla zprávu o hospodaření a čerpání z obou fondů za období 2018-2019. 

Hlasování:   bod 7 byl schválen  100% podílů

Ad bod 8) Schválení rozpočtu na rok 2020 včetně plánu oprav na rok 2020 
Pan Koten přečetl plánované investice na rok 2020 (tou největší bude rekonstrukce kotelny) a dále vyzval všechny
vlastníky, aby sami iniciativně přišli s návrhy, co je ještě třeba změnit, opravit, do čeho investovat
dotaz - p.Zikmund: proč nesplatíme úvěr předčasně – vysvětluje p.Koten – je to pro nás nevýhodné, přišli bychom o
dotace a úroková sazba je po refinancování pouze 0,8%.  Na splacení zbytku úvěru nemá SVJ dostatek financí ve
fondu oprav (FO) za podmínek zachování nutné rezervy v FO. 
p.Karfus  vyzval  všechny  vlastníky,  aby  dávali  připomínky  a  návrhy  ke  změně  stanov  prostřednictvím  webových
stránek nebo přímo v kanceláři SVJ v úředních hodinách.

Hlasování:   bod 8 byl schválen  100% podílů

Pan Karfus ukončil schůzi shromáždění ve 20.30 a poděkoval všem vlastníkům za účast popřál všem hezké prožití
Vánočních svátků 

Zapsala: I. Burešová 16.12.2019


