
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků bytových jednotek
konaného 

v souladu s § 1210 a násl. Občanského zákoníku a zák. č. 191/2020 Sb., tzv. lex covid, uskutečnil
shromáždění a příslušná hlasování formou per rollam (mimo zasedání)

Program:

1) Zpráva výboru a dozorčí rady za rok 2020
2) Informace o hospodaření SVJ za rok 2020
3) Realizace oprav/investic v roce 2020
4) Rozpočet a plán oprav na rok 2021
5) Různé

Dokumenty (čerpání Fondu oprav a Provozního fondu,  zpráva o hospodaření  za rok 6/2019-
5/2020, hospodářský výsledek a rozpočet na následující období byly zveřejněny na nástěnkách
jednotlivých vchodů a na webu SVJ www.svjruzyne.cz dne 10.12.2020. 
A všem vlastníkům prostřednictvím zástupců vchodů byly předány dokumenty: Shromáždění SVJ
v době opatření přijatých vládou proti šíření SARS-CoV-19, Zpráva výboru o činnosti v roce
2020, hlasovací lístek a formulář plné moci. 

Hlasovací lístky odevzdalo 162 jednotek což je 80,10% podílů 
Hlasování o jednotlivých bodech programu, bylo způsobilé. 

Ad bod 1) Zpráva o činnosti výboru –za rok 2020

Výbor  o  svých  aktivitách  pravidelně  informuje  prostřednictvím  zápisu  z výboru,  který  se  koná
jednou měsíčně. I přes letošní výjimečnou situaci s epidemii koronaviru se výbor scházel, pokud to
bylo možné, a řešil nezbytné problémy. 
Dozorčí rada ve svých čtvrtletních zprávách informovala vlastníky o kontrolní činnosti. Nová členka
DR,  paní  Iveta  Solčanská,  převzala  problematiku  odečtů  vodoměrů  a  další  úkoly  spojené
s kontrolní činností. 
Souhrnná zpráva výboru a souhrnná zpráva dozorčí rady o aktivitách SVJ bude k dispozici  na
webu SVJ, kde jsou i všechny zápisy z výboru a dozorčí rady. 

Ad bod 2) Informace o hospodaření SVJ za rok 2020

Omlouváme se všem vlastníkům, že došlo k chybě konečných zůstatků na zdroji oprav a
provozním fondu. K této chybě došlo jen v pozvánce na nástěnce a webu, v tabulkách bylo vše
správně. Pro úplnost uvádíme správné údaje: neveřejné, dostupné v zabezpečené sekci.

Hlasování:   bod 2 byl schválen  98,33% podílů, a tři se zdrželi (1,66%)

Ad bod 3) Realizace oprav/investic v roce 2020

Plánovanou položkou v rozpočtu byl plynovod byl realizován a celkově se za něj SVJ zaplatilo
1.157.602  Kč.  V rozpočtu  z roku  2018  bylo  počítáno  s částkou  2,5  mil.  Kč.  Realizace  však
proběhla  až  v červnu  2019,  což  spadá  do  účetního  roku  2019/2020.  Dále  byla  realizována

http://www.svjruzyne.cz/


výsadba nových keřů podél autopřístřešků.  Celá investice byla hrazena z dotace ve výši 150.000
Kč. 
V červenci byly zahájeny práce na rekonstrukci kotelny. Podmínkou rekonstrukce bylo, že vlastníci
nebudou mít  přerušeny dodávky teplé vody až na případy, kdy je to nezbytně nutné, a to se
podařilo.  Celková  rekonstrukce  kotelny:  strojní  zařízení  (kotle,  potrubí,  kondenzační  nádoba,
čerpadla  atd),  řízení  a  regulace vč.  elektroinstalace,  komíny,  rozvody vody  a  kanalizace byly
realizovány na základě výběrových řízení v celkové částce 3.637.107 Kč. Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele tepla – vysoutěžená cena je 224,27Kč/GJ vč. DPH.  Pro srovnání podle
posledního vyúčtování platilo SVJ za dodávku tepla 755 Kč/GJ

Ad bod 4)   Rozpočet a plán oprav na rok 2021  

Z důvodu rozpočtové obezřetnosti a udržení rezervy by celkový stav prostředků v FO a FD neměl
klesnout pod 2 mil. Kč. Výbor tak upravil plánované investice a opravy. Navrhujeme realizovat
kontrolu a opravu střech přístřešků, která z kapacitních důvodů nebyla realizována v roce 2019, a
to  max.  ve  výši  150 tis.  Na základě úkolu  ze  Shromáždění  2019 navrhuje  výbor  investici  do
zateplení střech foukanou izolací a to až ve výši neveřejné, dostupné v zabezpečené sekci.. Toto
opatření se projeví v dlouhodobých nákladech na vytápění a hlavně v tepelném komfortu více než
sedminy bytů, který je v letních a zimních měsících významně snížen.  
Výbor  si  dovoluje  upozornit,  že  provede  kontrolu  vyústění  odvzdušnění  stoupaček  odpadu  a
domečků, které nejsou v dobrém stavu. Po zjištění skutečné situace, budeme případně řešit jako
akutní nezbytnou opravu. 
V případě  případné  realizace  zateplení  by  došlo  během  roku  2021  k  přečerpání  FO.  Výbor
navrhuje  přečerpání  FO vyřešit  převedením 2  mil.  Kč  z  PF.  V  PF jsou  prostředky  z  historie
nakumulovány a je tak vhodné převést je na investice. Převod je vhodný i z důvodu plánované
změny způsobu přispívání do PF. Souhlas s rozpočtem bude považován za souhlas s převedením
prostředků.

Hlasování o rozpočtu – bod 4 byl schválen – 98,33% pro změny, 0,64% proti, 1,02% se zdrželi.
Rozpočet byl schválen

Ad bod 5) Různé a podněty vlastníků k     hospodaření SVJ a rozpočtu na rok 2021  

Výbor  má na základě připomínek vlastníků  připravené upravené stanovy.  Hlasování  o  změně
stanov, se výbor rozhodl odložit na nejbližší řádné shromáždění. Nepovažujeme za vhodné měnit
stanovy hlasováním per rollam bez možnosti diskuse na shromáždění.

Podněty vlastníků:

Dotaz ze vchodu 590: Nepřeji si do bytu azbestové desky.
Odpověď: SVJ nikdy neuvažovalo o instalaci azbestových desek.

Dotaz ze vchodu 590: Žádost o instalaci retardéru před přístřešky.
Odpověď: SVJ v minulosti několikrát žádalo o umístění retardérů na silnici Pavlovská a Brodecká
a vždy byla příslušnými orgány žádost zamítnuta.

Dotaz ze vchodu 589: Zvážit možnost instalace nabíjecí stanice pro elektromobily u kotelny. 
Odpověď: tento dotaz bude projednán na schůzi výboru
Další dotaz se týkal výlučně vchodu 589, bude projednáno se zástupcem vchodu.

Dotaz ze vchodu 589: Ve stanovách nutno zohlednit novelu NOZ, která byla předána výboru.
Odpověď: Komise, která zpracovává nové stanovy, bude vést v patrnosti.

Dotaz ze vchodu 584: Zda dojde ke snížení záloh na TV a teplo z důvodu snížení cena za GJ.



Odpověď: Ke snížení záloh evidenčních listů dojde po uskutečnění celé topné sezóny 2020/2021
a vyúčtování, tj. ke konci roku 2021 resp. od ledna 2022.

Dotaz  ze  vchodu 588:  poděkování  panu Uhlířovi  a  dalším,  kteří  se  podíleli  na  přechodu  na
plynové vytápění a uvažuje se pro tyto členy nějaká odměna?
Odpověď: dotaz bude přednesen na schůzi výboru

Dotaz ze vchodu 587: návrh na znovuzavedení popelnice na BIO odpad?
Odpověď: SVJ platilo BIO popelnici více než rok a i přes četná upozornění vlastníkům, aby do
popelnice  vhazovali  odpadky,  které  tam  opravdu  patří,  nebylo  toto  akceptováno.  Návrh  na
uzamykatelnou popelnici není realizovatelný. 

Dotaz  ze  vchodu  585:  Doporučuji  u  foukané  izolace  nejprve  realizovat  pilot  až  po  ověření
funkčnosti a kvality realizovat zbytek.
Odpověď – jakmile bude tento bod projednáván na schůzi výboru, bude tato připomínka brána
v úvahu.

Dotaz ze vchodu 582: prosím o zvážení opravy domofonů.
Odpověď – opravy domofonů jsou v kompetenci jednotlivých vchodů a jejich finančních možností. 

Dotaz ze vchodu 582: bylo by žádoucí v ročním vyúčtování uvádět i stavy všech fondů. ¨
Odpověď: vyúčtování Fondu oprav a Provozního fondu jsou součástí hospodaření a schvalování
na shromáždění. Fondy vchodů jsou kvartálně zveřejňovány na nástěnkách jednotlivých vchodů. 

Dotaz ze vchodu 582: u investice do zateplení střech foukanou izolací doporučuji angažovat jako
stavební dozor skutečného experta na tuto problematiku, a to již ve fázi výběrového řízení
Odpověď – při tak velké investici budeme požadovat nejen stavební dozor, ale i další spolupráci
odborníků na izolaci střech.

Dotaz ze  vchodu 582:  požadavek proč jsou výrazné rozdíly  spotřeb  vody mezi  kontrolním a
patním vodoměrem s vykázaným součtem u jednotlivých bytů v domě Ruzyňská 582
Odpověď – firmu, která instalovala kontrolní vodoměry jsme kontaktovali. Koncem roku 2020 byli
v našem SVJ zástupci  firmy a kontrolovali  vodoměry,  stále od nich nemáme závěr.  Začátkem
ledna provede kontrolní komise SVJ znovu odečet, aby zjistila stavy vodoměrů. 

Dotaz ze vchodu 582: zvážit zavedení dálkových odečtů vodoměrů.
Odpověď:  směrnice  EU  toto  nařizuje.  Budeme  je  mít  po  skončení  životnosti  současných
vodoměrů. Výměna každých 5 let. 
Další  dotazy  vlastníka  z vchodu  582 (na  pojištění,  členění  nákladů  na  výtahy  a  daně
z nemovitosti) byly vlastníkovi odpovězeny emailem dne 2.1.2021

Děkujeme všem vlastníkům, kteří nám poděkovali za dosavadní práci a popřáli nám mnoho sil do
dalších let. 

Zapsala: Frieszová, Šebíková 14.1.2021


