
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 z října 2020 

 

 

Vážení vlastníci, 

 

jelikož se schůze výboru našeho SVJ v říjnovém termínu nekonala z důvodu nařízení vlády, 

předkládáme Vám souhrn informací o dění v našem SVJ. 

 

Program:  

1. Kontrola úkolů ze zápisu z 9/2020 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 ze září 2020 a aktivit  

- Zateplení střech – výbor zařadí do rozpočtu na následující rok. 

- Ve všech domech proběhly odečty kromě bytových i patních vodoměrů. A členka dozorčí 

rady, poslala přehled rozdílů mezi fakturačním vodoměrem, podružným vodoměrem a 

vodoměry v bytech. Vše se týká studené vody. Ve vchodech, kde jsou rozdíly větší než 

10% budeme řešit proč k tomu dochází.  

- Elektroměry v nebytových prostorech – výbor zajistí pravidelnou revizi 

 

 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících 

Dvěma vlastníkům vypadla záloha za měsíc září. Na tuto skutečnost byli upozorněni a vyzváni 

k nápravě.  

 

Ad 3. Kotelna – rekonstrukce 

Topení bylo ve zkušebním provozu na plyn spuštěno 25.9.2020 a 29.9.2020 bylo spuštěno i 

ohřívání teplé vody. Kotelna tak od konce září jede už jen na plyn. V současné době se předělává 

původní kotel na plyn, dokončují se práce na komínech a MaR. Předpokládaný termín dokončení 

je do konce října 2020.  

Dne 10.9. proběhl v kotelně kontrolní den za účasti členů výboru, dozorčí rady, stavitele a 

projektanta. 

Všechny práce (komíny, ZTI, elektřinu, MaR atd) si koordinuje firma TZB. 

S firmou, která bude spravovat kotelnu bylo jednání o konečné podobě MaR (pro potřeba SVJ).  

Závěrem schůzky bylo zajistit internet s pevnou IP adresou. Řeší Frieszová 

Posledním velkým výpadkem topení a teplé vody bude 22.10. od 8-16hod. Děkujeme za 

pochopení. Jinak celá rekonstrukce proběhla bez jediného dne přerušení dodávky teplé vody.  

 

 

Ad 4. Stanovy – zpracování došlých námětů 

. J. Koten připravil návrh stanov s průvodním dopisem, který bude distribuován k připomínkám 

(k dispozici bude na nástěnkách, ve všech vchodech, u zástupců vchodu a na webu společenství). 

Termín pro zasílání připomínek je do 10.11.2020. Své připomínky můžete zaslat emailem na 

j.koten@atlas.cz nebo vhodit do schránky SVJ na domě Ruzyňská 583.  

 

 

 

 

mailto:j.koten@atlas.cz


 

Ad 5. Různé 

 

- Stížnost na hluk, kterou jsme zaslali na odbor životního prostředí Prahy 6, nás odkázal na 

hygienu s tím, že v této věci nám nemůže více pomoci. V současné době nám hygiena 

neodpověděla. 

- Žádost o možné umístění motocyklů – žadatelé budou osloveni a pokusíme se najít 

společné řešení. 

- Úklid + údržba zeleně: zástupci vchodu provedli kontrolu a oslovili vlastníky, jak jsou se 

zajištěním úklidu domů a údržby zeleně spokojeni. Žádné připomínky jsme nedostali. 

Panu Vodičkovi jsme dopisem dne 16.9. odpověděli. Protože pan Vodička s odpovědí 

nebyl spokojen, proběhla schůzka v kanceláři SVJ dne 13.10. a byly mu ukázány všechny 

potřebné doklady, které chtěl vidět.  

- Vyúčtování služeb za rok 2019/2020 bylo v termínu předáno zástupcům vchodů a ti jej 

předali vlastníkům. Nedoplatky je nutno zaplatit do 31.10.2020, přeplatky budou 

vlastníkům zasílány v proběhu listopadu 2020. 

- Pozor! V současné době navštěvují jednotlivé vchody osoby, které nabízejí jménem SVJ 

seřízení oken. Nejedná se o firmu pověřenou SVJ.  

- Bude-li naše SVJ osloveno s konkrétní nabídkou na seřízení oken, budou Vás informovat 

zástupci vchodu i s tím, že by bylo možné investici hradit z fondu samosprávy.V průběhu 

října byla umyta všechna schodišťová okna, dveře a okna v suterénech.Přes aplikaci Lepší 

Šestka byla odeslána žádost na odstranění kaluže před vchody 582 a 583.Dne 21/10 

proběhla tlaková zkouška hydrantů před vchody Ruzyňská 582-584V domě 587 

v přízemí bylo zlikvidováno další vosí hnízdo 

-  

- V domě 589 a 590 byl zjištěn nepořádek (odložené věci) na společných chodbách. Závěr 

revizní zprávy od hasičů bude zveřejněn v těchto vchodech 

-  

- V týdnu 12.-16.10 došlo dle nahlášení vlastníků k zatečení do bytů a jednoho domu 

(společná chodba). Celou záležitost jsme nahlásili na pojišťovnu. Po zběžném ohledání 

střech nebyl průsak zjištěn. Pozvána bude odborná firma, která navrhne řešení.  

 

 

 

 

 

Zapsal: Blanka Frieszová 

 

 


