
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 1. září 2020

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu z 6/2020 a aktivit za prázdninové období
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 2.6.2020 a aktivit za prázdninové období

- Proběhly odečty vodoměrů a měřičů spotřeby energie.
- Otázka zateplení střech – výbor zařadí do rozpočtu na následující rok.
- V Ruzyňské 582 se neobvykle hojně rozšířil polétavý hmyz (mušky); provedena 

dezinfekce, bylo odstraněno.
- Elektroměry v nebytových prostorech – výbor zajistí pravidelnou revizi
- Omezený prázdninový provoz proběhl bez problémů.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Finanční situace v pořádku, SVJ neeviduje žádné dlužníky. 
 
Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Ve smyslu  stanoveného  harmonogramu  proběhla  výběrová  řízení.  O  výběrovém  řízení  na
rekonstrukci  kotelny  jsme  informovali  v zápisu  z května  a  června.  Dále  proběhly   VŘ na
regulaci a měření v kotelně – spol. TZB Kladno; VŘ na rekonstrukci a provoz kotelny – spol.
BT Vuste.  Výběrová komise se scházela  o prázdninách několikrát  a  konkrétní  firmy,  které
postoupily do dalších kol, si pozvala na jednání. 
Smlouva s provozovatelem kotelny byla vybírána s tím, že cena Kč/GJ bude dodržena po dobu
3 let,  v případě,  že nedojde k razantní  změně ceny plynu. Z tohoto důvodu byla i  zkrácena
výpovědní lhůta na 3 měsíce.
V současné  době je  odpojeno topení;  proto upozorňujeme uživatele,  aby v žádném případě
nemanipulovali s radiátory, soustava topení není uzavřená a nebylo by možné ji dopustit.
Jedním z požadavků při výběru firmy na rekonstrukci kotelny, byl požadavek, aby práce byly
zorganizovány tak, že uživatelé nepocítí žádné problémy s dodávkou TUV. 
V současné době řešíme osazení hlavního plynoměru s PP distribuce. Kotelna je již připravená
na spuštění plynu. Poté se bude intenzivně pracovat na finalizaci.

Ad 4. Stanovy – zpracování došlých námětů
Výbor diskutoval současný stav v přípravě zpracování stanov. J. Koten dokončuje návrh, který
bude distribuován k připomínkám (k dispozici  bude na nástěnkách,  ve všech vchodech i na
webu společenství).



Ad 5. Různé

- Upozorňujeme na naprostou nutnost pravidelně rozhýbat ventily přívodů vody (teplé i
studené) v bytových jednotkách. Centrální ventily v každém vchodu bude nutno také
pravidelně kontrolovat a rozhýbat. Zajistí člen výboru. 

- Byly  řešeny  stížnosti  na  značný  hluk  přicházející  z prostorů  „bývalé  zeleniny“  –
nahlášeno na hygienu a odbor životního prostředí Prahy 6.

- Obdrželi  jsme  žádost  o  možné  umístění  motocyklů  tak,  aby  nebyly  vystaveny
vandalismu. Pokusíme se řešit.

- Přišla  i  žádost  o  umístění  satelitu.  Výbor  se  rozhodl  tuto  problematiku  předložit
shromáždění. 

- V době prázdnin byly zlikvidovány 3 sršní hnízda na střeše mezi domy Pavlovská 589 a
590. 

- Úklid + údržba zeleně: dostali jsme dopis od jednoho z vlastníků pana Vodičky, který
vznesl dotazy k tomu, jak jsou nyní dané služby zajišťovány. Protože se přes prázdniny
výbor  nesešel,  byla  nabídnuta  možnost  panu  Vodičkovi  přijít  do  kanceláře  během
prázdnin  a  s požadovanými  dokumenty  se  seznámit.  Paní  předsedkyně  požádala
zástupce vchodu, aby oslovili vlastníky, jak jsou se zajištěním úklidu domů a údržby
zeleně spokojeni. Termín do 7.9.2020. 

- Vyúčtování služeb by mělo být hotové do 30/9 a termín shromáždění domlouváme s TJ
Sokol na konec října. Na příští schůzi budeme vlastníky informovat.

- Pro zlepší operativní komunikace s vlastníky bytových jednotek bychom rádi používali
aplikaci  „sousede.cz“ –  možnost  vzájemné  informovanosti,  společného  řešení
problémů. S

- Příští schůze výboru proběhne 6. října 2020

Zapsal: Martin Karfus




