
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 24. listopadu 2020

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

Výbor se sešel  za dodržování přísných hygienických opatření,  aby zhodnotil období,  kdy se
nemohl  běžně  scházet  a  pracoval  v individuálním  režimu.  Hlavním cílem  byla  příprava  na
shromáždění, které výbor navrhuje ve smyslu „per rollam“, protože jinak to v dané situaci není
možné.

Nejdůležitějšími body hlasování budou –schválení rozpočtu, schválení hospodaření SVJ, volba
nové členky výboru SVJ, paní Simony Zálepové ze vchodu 591

Stanovy, na kterých se velmi intenzivně pracovalo, odložíme na řádné shromáždění v příštím
roce. 

V diskusi výboru dne 24. listopadu zaznělo zejména:

1. Nová členka výboru nahradí – Simona Zálepová – z vchodu 591. Nahradí pana Jana
Kulhánka,  který  se  odstěhoval  –  výbor  tímto  vyslovuje  veliké  poděkování  za  jeho
vysoce profesionální práci, kterou pro SVJ odvedl!!! Paní Zálepová se ujala iniciativy a
navrhla zlepšení horního hřiště přes aplikaci  „nápad pro Šestku“; zatím zjišťuje více
informací a zda se SVJ bude chtít zúčastnit je na rozhodnutí vlastníků. Výbor by měl dát
doporučení. Věc je zatím v řešení.

2. Auto přístřešky – součástí navrhovaného rozpočtu je kontrola a oprava uvolněných
plechových střech. Paní Firchová navrhuje, že by bylo dobré přístřešky natřít. Jeden
z vlastníků, který v této oblasti pracuje, nám nabídl pomoc – poptat firmy, ceny barev
atd. Situaci bude výbor nadále sledovat a zjišťovat co nejvíce informací. Vlastníci budou
informováni.

3. Finišují  práce  na  kotelně.  Je  nezbytné  vyzdvihnout,  že  zde  bylo  vykonáno  velké
množství  práce  (jen  namátkou  jmenuji  pana  Jaroslava  Uhlíře),  kterou  bohužel  asi
málokdo  ocení;  je  to  ale  reálná  skutečnost  a  výsledky  se  projeví  v  topné  sezóně.
Termín konečného dokončení MaR (měření a regulace) se stále prodlužuje z důvodu
dodávek  matriálu  v době  koronaviru.    Nyní  jede  kotelna  v tříměsíčním  zkušebním
provozu.

4. Patní  vodoměry  SV  –  členka dozorčí  rady  paní  Solčanská provedla  rozbor  náměrů.
Zjistili  jsme, že některé náměry se na kontrolních vodoměrech od patních dost liší.
Příčinu budou zjišťovat zástupci firmy, kteří instalovali kontrolní vodoměry. O výsledku
budeme informovat. 

5. Vnitřní úklid domů – proběhla jedna stížnost na vybavení a úklid suterénů.  Úklidovou
firmu jsme si pozvali na jednání a celou záležitost řešili. paní Knapová ukázala, kdy a jak
se mění mopy (max. po měsíci), jaké používají čistící a dezinfekční prostředky a další
detaily. Výbor apeluje, aby práce byla kontrolována, případné nesrovnalosti hlaste na
správu SVJ.



6. Nepořádky  na  chodbách  –  stav  se  od  poslední  kontroly  vylepšil;  přetrvávají  ale
problémy zejména ve vchodech 591 a 590, zde je třeba trvat na striktních požadavcích
hasičů (stále hrozí vysoké pokuty k tíži vlastníka bytové jednotky!!!).

7. Venkovní úklidy – výbor zvažoval dvě nabídky, od paní Knapové a od pana Vodičky. Po
hlasování se rozhodl, že letošní podzimní úklid listí a trávníku objedná u pana Vodičky
(nižší  cena).  Stále ale platí, že výbor se nechce pevně vázat na jednoho dodavatele
úklidových prací a do budoucna bude rozhodovat vždy po zvážení cenových nabídek a
se znalostí kvality odvedené práce.

8. V týdnu od 23-29.11. proběhne oprava parapetů u vlastníků, kteří se nahlásili, že jim
zatéká. Provedou najatí horolezci. Současně se pokusíme opravit i zatékání do střech.
Vypadá to na problém okolo výtahových šachet.

9. Seřízení  oken  –  z 10ti  vchodů  se  přihlásilo  5.  (Tam,  kde  se  přihlásila  nadpoloviční
většina vlastníků, bude uhrazeno z prostředků jednotlivých vchodů, takže vlastníci mají
seřízení oken zdarma. Pokud si objednají další práce -např. oprava kliček, přetrhané
lanka či žaluzie – hradí si vlastník sám.). Začne se domem 585. Následovat budou domy
582 a  583 a 584 a  590.  Ostatním zájemcům, kteří  se  nepřihlásili  nebo jich nebyla
nadpoloviční většina ve vchodu, správa nabídne kontakt; mohou si zajistit opravu sami.

10. Se  společností  T-mobile  byla  uzavřena  dohoda  –  hromadné  rozesílání  sms  všem
vlastníkům. Jedná se o novou službu poskytovanou SVJ, kdy tak chceme informovat
všechny vlastníky o dění ve společenství. Např. nepoteče voda, nejde anténa, podomní
prodejci, opravy oken, shromáždění atd.

11. Bližší informace k hlasování per rollam všichni obdrží prostřednictvím zástupce vchodu.

12. Zástupci  vchodu  byli  požádáni,  aby  1x  za  14  dní  provedli  kontrolu  pořádku  ve
společných prostorách ve svých vchodech. 

Přejeme Vám všem zejména ZDRAVÍ!!!

 

Zapsal: Martin Karfus


