
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 3. března 2020

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 2/2020
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce – vypsání výběrového řízení a výběr zhotovitele
4. Čtvrtletní zpráva DR
5. Stanovy – zpracování došlých připomínek
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů u minulého jednání výboru
- S firmou Camminus, která vyhrála výběrové řízení na komíny, bude uzavřena smlouva. 
- Čištění větracích šachet – ve dvou vchodech byly zjištěny skutečné stavy potrubí. 

Ukázalo se, že stav potrubí je v každém vchodu jiný, proto budeme opravu řešit 
individuálně. Vyzýváme proto majitele bytů v posledních patrech, aby při zatečení, 
neprodleně kontaktovali zástupce vchodů či správu SVJ. .

- Zateplení střech foukanou izolací – opakovaně diskutováno. Firma IP Izolace Polná 
(www.revitalizacebytovek.cz; ifirma@ippolna.cz) se prezentovala a nabídla exkurzi na 
výsledek své práce v ul. Kamerunská. Částka za úpravu cca 350 tis. Kč/dům, tzn., že o 
případném zateplení bude rozhodovat podzimní shromáždění. Prověřujeme možnost 
získání dotace na zateplení střech. V předstihu nutno udělat zkušební sondy na zjištění 
reálného stavu střech. Výbor odsouhlasil zkušební sondy. 

- Na základě revize hasicích přístrojů byly vyměněny všechny hadice. Cenová nabídka, 
kterou jsme dostali od firmy, která provádí revize, byla nejvýhodnější. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Neevidujeme dlužníky. Výbor odsouhlasil sondy do střech – předpokládaná cena za 
všechny tři sondy bude 25tis. Kč + DPH. 

 
Ad 3. Kotelna – rekonstrukce – vypsání výběrového řízení na zhotovitele

Budou vypsána dvě výběrová řízení: na rekonstrukci kotelny a dále na provozování 
kotelny. Vyhlášena budou v prvém březnovém týdnu. Záměrem je bezúdržbový provoz 
kotelny. Snažíme se o zachování kontinuity provozu kotelny; tzn., aby v případě nutnosti mohla
být v provozu i na LTO. V plánu zůstává i otázka vybudování kogenerační jednotky; zde se 
jedná o dlouhodobou záležitost. Výběrová řízení plánujeme uzavřít do konce měsíce března. 
Výběrová komise (pp. Uhlíř, Koten, Chalupa, Frieszová) posléze provede vyhodnocení.    
Na přelomu měsíců března a dubna by měli být vypsány dotace hl. m. Prahy – pokusíme se o 
získání příspěvku na rekonstrukci kotelny.

Ad 4. Čtvrtletní zpráva Dozorčí rady
Bude přednesena následující měsíc.

http://www.revitalizacebytovek.cz/
mailto:ifirma@ippolna.cz


Ad 5. Stanovy – zpracování došlých námětů
Finální vyhodnocení a zpracování se účastní pracovní skupina (pí Firchová a pp. Koten  a 
Kulhánek; externě paní Drobná, p. Zikmund a p. Petříček) – koordinuje  J. Koten.

Ad 6. Různé
- Výbor projednal možnosti veřejné diskuse k problematice satelitů, klimatizací 

a vnějších rolet. Na nástěnky bude umístěna výzva pro zájemce o vnější žaluzie. Výbor 
vydá předpis upravující umístění klimatizací tak, aby byly splněny hygienické normy 
a nařízení.

- Podnět na úvahu, jak zlepšit bezpečnost na přechodech v těsné blízkosti našich domů, 
zejm. ve špičce, byl řešen přes odbor dopravy. Výsledky jsou umístěny na nástěnkách.

- Nabídka na instalaci detektorů kouře; bude zařazeno do tzv. „katalogu možných 
investic“, kam budeme vkládat podobné nabídky a informace o nic pro další případné 
využití.

- Opakovaně upozorňujeme všechny vlastníky, kteří své byty pronajímají, aby toto   
nahlásili na výbor. Je dáno i zákonem (pro případ možné havárie apod.)

- Kontrolu pořádku sklepních prostor provedl p. Prokůpek; výbor diskutoval daná zjištění
s cílem zajištění nápravy nedostatků. Týká se především vchodů Pavlovská 589 a 590. 
Paní Urbanová provede kontrolu společných balkonů do konce března. 

- Výbor vede v evidenci nově vypsaný dotační program na údržbu zeleně.
- Další zasedání výboru proběhne 7. dubna 2020.

Zapsal: Martin Karfus


