
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 7. ledna 2020

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 12/2019 a zápisu ze Shromáždění vlastníků z 12/2018
2. Rozdělení úkolů členům výboru 
3. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
4. Přidělení dotace panel do konce ledna 2020
5. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
6. Stanovy – změny stanov schválené na shromáždění, zástupci vchodů, web, nástěnky
7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z 12/2019 a zápisu ze Shromáždění vlastníků z 4/12/2019
Účast na shromáždění podle jednotlivých vchodů:
582 83,3% 585 915,8% 589 50%
583 77,7% 586 92,5% 590 72,2%
584 94,4% 587 62,5% 591 50%

588 83,3%
Shromáždění  vlastníků  projednalo  všechny  body  programu,  odsouhlaseny  byly  veškeré
dokumenty. Úkoly vzešlými ze shromáždění se bude výbor zabývat na svých schůzích. Děkuje
za účast všem, kteří se dostavili a aktivně se zapojili do jednání.
Kontrola zápisu z prosince 2019:

- Po výměně vodoměru v kotelně došlo ke srovnání spotřeb s fakturačním vodoměrem.
Kontrolní vodoměr v kotelně proměřoval.

- Bio - popelnice byla oficiálně zrušena.
- Výběrové řízení na komíny – Nabídku, kterou vybrala výběrová komise , požadujeme

ještě  doplnit  o  záruční  dobu  (mohla  by  být  delší  než  2  roky),  hodinové  sazby
případných víceprací a jestli bude dodavatel požadovat zálohu.

- Havárie vody v 583 ukázala na možný problém v dalších vchodech. Jedná se o přívod
teplé  vody  do  domu  přímo  z kotelny.  Problém  je  v napojení  nerezového  potrubí
nestandardních rozměrů na kovové s kulovým uzávěrem. Oprava v letních měsících.

 
Kontrola úkolů ze Shromáždění vlastníků:

- Změny stanov:   výbor vyzývá vlastníky k     neprodlenému a iniciativnímu podávání  
návrhů na úpravy stanov společenství ve smyslu diskuse, která k     tomu proběhla.  
Připomínky  a  stanoviska  očekáváme  do  konce  února. Náměty  budou  postupně
vyhodnocovány pracovní skupinou, která bude ustanovena.  Závěry budou zpracovány
dle harmonogramu tak, aby vlastníci mohli být o výsledku informováni v dubnu/květnu
2020.  Text  stanov  je  umístěn  na  našem  webu,  případně,  kdo  nemá  přístup  obdrží
v kanceláři společenství.

- Čištění  větracích  šachet:  v dané  souvislosti  se  objevuje  otázka,  jak  s azbestovými
deskami,  které  pocházejí  z doby  výstavby  domů.  Výbor  prověří  celou  situaci  a  na
základě výsledků rozhodne o dalším postupu.

- Zateplení střech: v současné době jsou střechy v původním stavu. Naskýtá se možnost
tzv. foukané izolace – zde narazíme na skutečnost, že povrch pak není pochozí. Výbor
proto musí prověřit  i  jiné možnosti,  zejména najít  firmu,  která má zkušenosti  v této
oblasti. Rovněž se pokusíme prověřit možnost získání dotace na zateplení střech.



Ad 2. Rozdělení úkolů členům výboru
Členové výboru byli seznámeni se svými úkoly a další agendy se budou řešit v již zavedeném a
osvědčeném režimu.

Ad 3. Přidělení dotace panel do konce ledna 2019
Pan Koten připraví potvrzení o úrocích a paní Frieszová zařídí potvrzení od banky o splácení
úvěru a do konce ledna bude odesláno na příslušené orgány.

Ad 4. Kotelna – plynofikace a rekonstrukce
Proběhla  změna  podmínek  z nízkotlaku  na  středotlak.  Pražská  plynárenská  zaslala  nové
technické podmínky a novou smlouvu. Projekt bude vypracován do konce ledna, následně do
konce  února  bude  vypsáno  výběrové  řízení  na  konkrétního  zhotovitele  rekonstrukce
kotelny.  Vyhodnocení v březnu/dubnu. Podpis smlouvy předpokládáme v květnu. Samotnou
rekonstrukci předpokládáme o letních prázdninách.

Ad 5. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Neevidujeme žádné mimořádné případy. S jedním vlastníkem řešíme vyúčtování. 

Ad 6. Různé
- Výbor hledá (nejlépe) důchodce na venkovní úklid na našich pozemcích od dubna 2020.
- Daň z pronájmu nemovitostí – termín je 15. 2. 2020. Podklady dodá účetní firma do

konce ledna.
- Výbor rozhodl dát k veřejné diskusi problematiku satelitů, klimatizací a vnějších rolet.

Vždy jde o zásah do vzhledu budovy, což podléhá jistým předpisům. Jde nám o záměr,
aby tyto případné aktivity byly jednotné a nerušily celkový dojem našich domů.

- Diskuse k možnostem dalších úprav autopřístřešků – je podmíněno rozpočtem. Na tento
rok již schváleno, zůstává v prioritách na příští rok. Letos je  nejurgentnější dořešit
kotelnu.

- Společné pozemky – výbor obdržel prostřednictvím datových schránek dopis od notáře,
kde  bylo  i  díky  naší  pomoci  po  letech  vyřešeno  dědické  řízení  s pozemkem  ve
spoluvlastnictví  vlastníků.  Nového  vlastníka  tak  budeme  neprodleně  kontaktovat,
hlavně z důvodu umístění věcného břemene plynovodu..

- Příští jednání výboru proběhne 4. února 2020.

Zapsal: Martin Karfus


