
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 4. února 2020

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 1/2020
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2019
4. Kotelna – rekonstrukce – vypsání výběrového řízení a výběr zhotovitele do 2/2020
5. Stanovy - do konce února 2020 zasílat změny a návrhy
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů u minulého jednání výboru
- Oprava vodoměru v kotelně proběhla.
- Bio - popelnice byla definitivně odstraněna.
- Výběrové  řízení  na  komíny  –  spol.  Cammines.  Nabídka  byla  doplněna  o  naše

požadavky. 
- Havárie  vody  (TUV)  ve  vchodu  č.  583  –  nutno  řešit,  věc  je  komplikovaná,  nutno

vyměnit napojení, kde je užito více materiálů. Výbor zjistil, že tento druh havárie může
nastat ve všech vchodech. Proto bude potřeba vypracovat plán oprav.

- Trvá úkol k čištění větracích šachet.
- Zateplení střech – opakovaně diskutováno, očekáváme nabídku. Částka za úpravu bude

převyšovat 0,5 mil. Kč, tzn., že o opravě bude muset rozhodnou podzimní shromáždění.
Prověřujeme možnost získání dotace na zateplení střech.

- Plynofikace kotelny – dne 14. ledna 2020 byl podepsán kolaudační protokol plynovodu.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Evidujeme dva dlužníky, řešíme situaci k nápravě. Ostatní záležitosti z pohledu financí
jsou v pořádku. V rámci předzásobení jsme objednali jeden tank s LTO.

 
Ad 3. Daň z pronájmu nemovitostí ve vlastnictví vlastníků SVJ za rok 2019

- Úspěšně proběhlo dne 2/2/2020 bylo vhozeno všem vlastníkům

Ad 4. Kotelna – rekonstrukce – vypsání výběrového řízení a výběr zhotovitele do konce února
- Situace  s plynovodem je  popsána  výše.  Výbor  připraví  do  konce  února  na  základě

projektu výběrové řízení na rekonstrukci kotelny. Již evidujeme několik zájemců.
-  Nyní nastává velmi náročná a pracná činnost vypořádat stav v pozemcích příslušných

jednotlivým bytovým jednotkám. Výbor prodiskutoval velmi důkladně a bude usilovat
o  kladné  vyřešení  problému.  Usilujeme  o  to,  abychom  plynovod  mohli  převést  na
plynárny.

 
Ad 5. Stanovy - do konce února 2020 zasílat změny a návrhy

- Výbor  opakovaně  upozorňuje  vlastníky  na  termín  podávání  námětů  a  připomínek  
k     úpravě stanov – 29. února t.r.!  !! Poté bude následovat vyhodnocování a další etapy,
pro  které  výbor  zpracoval  harmonogram.  Finální  zpracování  se  účastní  zejména  pí
Firchová a  pp.  Koten  a  Kulhánek;  externě  paní  Drobná,  p.  Zikmund  a p.  Petříček.
Organizačně zajistí pan Koten. 



Ad 6. Různé
- Z revize  hasicích  přístrojů  vyplynul  závěr  vyměnit  všechny  hadice;  tím,  že  se

nepoužívají,  jsou zpuchřelé.  Nabídková cena  je  cca  50  tis.  Kč.  Výbor souhlasí,  ale
osloví ještě jinou firmu pro určení správné cenové hladiny.

- Problematiku satelitů, klimatizací a vnějších rolet výbor řeší se stavební úřadem Prahy 6
a  hygienickou  stanicí.  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. Výbor bude ještě diskutovat, jak provést.

- Definitivně  jsme  přešli  na  TV  vysílání  v módu  DVBT2.  V případě  potřeby  dáme
kontakt na osobu, která umí poradit v komplikovaných případech. 

- Přišel podnět na úvahu, jak zlepšit bezpečnost na přechodech v těsné blízkosti našich
domů, zejm. ve špičce. Pokusíme se řešit přes Městský úřad Prahy 6.

- Máme nabídku na instalaci detektorů kouře; jedná se ale o vysoké finanční částky. Bylo
by možné řešit v budoucnu, bude-li stabilní finanční situace. Proto výbor zavede tzv.
„katalog  možných  budoucích  investic“,  kam  budeme  vkládat  podobné  nabídky  a
informace pro další případné využití.

- Upozorňujeme  všechny  vlastníky,  kteří  své  byty  pronajímají,  aby  toto  nahlásili  na
výbor. Je to dáno i zákonem (pro případ možné havárie apod – jméno, telefon, email)

- Paní Firchová iniciativně jednala na Státním fondu pro životní prostředí o podmínkách
poskytnutí dotace „Dešťovka“; výbor tuto možnost dříve opakovaně diskutoval a došel
ke stejnému závěru, že dotace není pro naše podmínky výhodná. Hodí se pro rodinné
domy apod. Dále proto nebudeme zvažovat využití.

- Praha 6 vypsala nové dotační programy na obnovu zeleně. Frieszová, Šebíková zjistí
bližší informace o možnosti čerpání dotace. 

- Do  konce  března  pan  Prokůpek  zajistí  kontrolu  pořádku  všech  nepronajatých
suterénních  místností  našeho  SVJ  a  paní  Urbanová  zajistí  kontrolu  pořádku  na
společných balkonech a schodištích, vyjma pronajatých balkonů. 

- Ve vchodu 589 byla instalována odkládací police, která byla vyřazena z jiného vchodu,
kde si pořídili novou

- Ve vchodu 587 došlo k větší  opravě výtahu, který proto celý víkend nebyl funkční,
čekalo se na náhradní díly

- Ve vchodu 583 došlo k uvíznutí osoby se výtahu, vyproštění došlo okamžitě, protože
máme k dispozici speciální kličku k otevření výtahu. 

- Další zasedání výboru proběhne 3. března 2020.

Zapsal: Martin Karfus




