
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 12. května 2020

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

Vzhledem ke  karanténnímu období  danému koronavirovou  pandemií  se  výbor  sešel  až  12.
května. V mezidobí však byly všechny důležité aktivity průběžně vykonávány, zejména činnosti
ohledně rekonstrukce kotelny, výběrová řízení na zhotovitele díla; rovněž diskuse nad došlými
připomínkami a návrhy na úpravu stanov.
Nyní se výbor vrací k běžně zaběhlé původní administrativě.

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulých zápisů 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce 
4. Stanovy – zpracování došlých připomínek
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulých jednání výboru
- Proběhlo VŘ na dodavatele „Kompletní rekonstrukce kotelny – demontáž stávajícího

zařízení  a  montáž  nového…“;  osloveno  bylo  13  společností,  obdrželi  jsme  devět
nabídek z nichž sedm splňovalo podmínky VŘ. Jako nejlepší byla vyhodnocena firma
TZB Kladno (částka 2,5 mil. Kč + DPH). Rozhodla nejnižší cena a záruky (36 měsíců)
na stavbu. Provedeno bude v období od 1.7. do 31.8. 2020. Samozřejmě nutně dojde
k odstávce dodávek TUV; naší snahou je zkrátit odstávku na pouze nejnutnější dobu.
Vše bude včas oznámeno. Žádáme vlastníky o laskavé pochopení situace, jinak není
možné tuto náročnou akci zrealizovat.

- Samostatně proběhlo výběrové řízení na dodávku komínů – zvítězila spol. Camminus.
Aby byla stavba dobře koordinovaná,  společnost TZB Kladno si danou firmu najme
jako subdodavatele. Napomůže to hladkému průběhu rekonstrukce. 

- Ve věci zateplení střech byly provedeny sondy do střech; bylo konstatováno, že jsou ve
velmi solidním stavu. O případném zateplení bude rozhodovat podzimní shromáždění.
Prověřujeme možnost získání dotace na tuto akci. Nabídka na provedení činí 2,9 mil
Kč.

- Ve vchodu 591 došlo opakovaně k poškození výtahu, řeší se.
- Ve vchodu 582 se rozmnožily „mušky“ – 14. 5. bude provedena dezinfekce. 
- Proběhlo jedno sekání trávy.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
V současné době nemáme žádné dlužníky.

 Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Pan Jiří Koten prezentoval postup a výsledky výběrového řízení na dodavatele akce (viz výše).
V diskusi výbor projednával a schválil dodavatele.   
Mimo  již  uzavřených  dvou  VŘ  výbor  vypíše  následně  (počátkem  června)  ještě  jedno  –
opakované VŘ na provoz kotelny.  

Ad 4. Stanovy – zpracování došlých námětů
Výbor  obdržel  31  připomínek  a  námětů  ke  změně/doplnění  stanov.  Finální  vyhodnocení  a
zpracování se účastní pracovní skupina (pí Firchová a pp. Koten   a Kulhánek; externě paní
Drobná,  p.  Zikmund  a  p.  Petříček).  Jedná se  o  širokou škálu  návrhů.  Po zpracování  bude
předloženo k diskusi.



Ad 5. Různé
- Ve vchodu 582 došlo k rozbití okna, zatím šetřeno jako vandalismus.
- 1. – 3. června bude proveden odečet vodoměrů (bytových, patních…).
- Poděkování S. Chalupovi za práci a pomoc při čipování a programování.
- Další výbor se koná dne 2. června 2020.
- Jeden z vlastníků se dobrovolně nabídl a zalévá nové keře před vchody 589-591
- Opět došlo po delším dešti k zatékání do několika bytů ve vchodu 589
- Paní Frieszová zaslala všem členům výboru návrh na pravidla pro provoz a umístění

klimatizace, předokenních rolet a žaluzií. Výbor neschválil tento návrh a doporučil ho
projednat podrobněji na další schůzi. 

- Proběhlo mytí oken ve společných prostorách (sklepy, sušárny, balkony)
- Výmalba ve vchodě 584 proběhla
- K 30.4.2020 byly zaplaceny všechny pronajaté balkony

Zapsal: Martin Karfus


