
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 2. června 2020

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 5/2020
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce
4. Úprava stanov
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu dne 12.5.2020
19.  5.  proběhlo  jednání  s projektanty,  zástupci  SVJ  a  DR  a  firmy,  která  bude
rekonstrukci  provádět,  stran k naplánování  odstávky provozu kotelny a  tím dodávek
TUV s cílem, aby tato byla co nejkratší.

- Se zástupci PRE bylo jednáno o umístění elektroměru vně kotelny – našlo se vhodné
řešení.

- Otázka zateplení střech – bude předloženo na shromáždění a do rozpočtu.
- Ve  vchodu  582  byla  provedena  dezinsekce  postřikem  v suterénních  místnostech.

Většina mušek byla zlikvidována.  Přesto se nepodařilo zlikvidovat všechny, budeme
řešit s odborníky. 

Jednotnými  pravidly  pro  klimatizaci  a  předokenní  rolety  se  bude  ještě  výbor  zabývat.
Výbor  žádá  všechny  majitele,  kteří  chtějí  tuto  investici  realizovat,  aby  se  dostavili  do
kanceláře  společenství  a  domluvili  se  na  zcela  konkrétním řešení  v zájmu respektování
stávajících předpisů  

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Finanční situace v pořádku. Evidujeme 1 dlužníka, který byl již osloven.

Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Situace byla dostatečně popsána v zápisu z minulé schůze; od té doby pouze probíhají 
navazující dílčí jednání. 

Ad 4. Stanovy – zpracování došlých námětů
Pan Jiří Koten prezentoval dosavadní výsledky prací na úpravě stanov. Jedná se o náročné 
vyhodnocování došlých námětů. Výbor diskutoval jednotlivé body. Návrh bude dle diskuse 
přepracován a na další schůzi schválen a následně vyvěšen na nástěnkách ve všech vchodech.

Ad 5. Různé
- 1. – 3. června byl proveden odečet bytových vodoměrů na teplou s studenou vodu a 

zároveň byl proveden odečet patních vodoměrů. Děkujeme všem vlastníkům za účast. 
- Dne 2.6. byly odečteny měřáky na topeních ve všech bytech. 
- 23. 6. proběhne mimořádná schůze výboru (naplánování prázdninového provozu a jiné)
- Obdrželi jsme nabídku na dálkové odečty TUV (obdobně máme dálkové odečty tepla na

radiátorech. Výbor prodiskutuje a zváží investiční náročnost akce.



- Výbor projednával revizi elektřiny; měla by proběhnout každých 5 let, jinak hrozí 
v případě nečekané události, že pojišťovna odmítne hradit škodu. Bude nutné revizi 
provést, výbor prověří cenové nabídky.

- 27.5. – seč byla provedena na ploše okolo domů, dětském hřišti. Na velkých plochách 
mezi autopřístřešky a trávníkem před domy 585-588 byla tráva ponechána z důvodu 
sucha. 

- Na pískoviště byl dodán nový písek. Starý písek byl využit k zasypání prostoru okolo 
dětského kolotoče na dolním hřišti. 

- Žádost o realizaci kogenerace byla odeslána na ČEZ.
- Výbor hledá muže/ženu na stavební dozor pro akci v kotelně.
- Úřední hodiny v době prázdnin budou: 14.7. út 17-19hod a 11.8. út 17-19hod. 
- Děkujeme za spolupráci panu Chalupovi a panu Jindřichovi, kteří obstarali mulčovací 

kúru a rovnoměrně jí dosypali k jednotlivým keřům před domy 585-588 a 589-591. 

Zapsal: Martin Karfus


