
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

Vážení vlastníci,

jelikož se schůze výboru našeho SVJ v řádném termínu nekonala z důvodu nařízení vlády, 
předkládáme Vám souhrn informací o dění v našem SVJ.

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zápisu ze Shromáždění konaného formou per-rollam a z ledna 2021
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu ze Shromáždění  
Shromáždění vlastníků, které se konalo v prosinci formou per-rollam hlasovací lístky odevzdalo
162  vlastníků  –  což  je  80.10%  podílů.  Výsledkem  bylo  schválení  vyúčtování,  hospodaření
2019/2020 a schválení rozpočtu na rok 2021. 
Účast na shromáždění dle jednotlivých vchodů:
582 – 77,7% 583 – 66,6 % 584 – 83,3% 585 – 100%
586 – 91,6% 587 – 83,3% 588 – 54,2% 589 – 55,5%
590 – 100% 591 – 77,7%

Paní Simona Zálepová byla kooptována jako nová členka výboru za vchod 591 od 1.1.2021.

Auto přístřešky – konkrétní stav střech u přístřešků budeme řešit na jaře 2021. 

Patní  vodoměry SV – členka dozorčí  rady paní  Solčanská provádí  každé čtvrtletní  kontrolu
vodoměrů a zjišťuje rozdíl mezi fakturačním a kontrolním vodoměrem. Velký rozdíl byl zjištěn
jen  ve  vchodu  Pavlovská  586.  Správa  SVJ  oslovila  ještě  další  firmu,  aby  byla  nápomocna
k vyřešení tohoto problému.  

Nepořádky  na  chodbách  –  opakovaně  došlo  ze  strany  hasičů  ke  kontrole  stavu  chodeb
v jednotlivých domech a výsledkem bylo zjištění, že vchod 587 opakovaně nezajistil odstranění
věcí na společných prostorách. Vlastníci tohoto vchodu byli vyzváni, aby do 12. února 2021
odstranili  zjištěné  závady,  jinak  jim  hrozí  pokuta.  V ostatních  vchodech  nebyly  zjištěny
nedostatky. 

Žádáme zástupce vchodů, aby 1x za 14 dní prováděli kontrolu společných prostor. Vyhnou se
tak případné pokutě. 

Oprava parapetů a strojoven výtahu na domech Pavlovská 585-588 a 590 byla provedena.
Celou záležitost řeší pojišťovna. 

Seřízení oken proběhlo v 6ti vchodech v průběhu měsíce prosince. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Veškeré platby a faktury jsou placeny termínech. Dlužníci jsou neprodleně upozorněni na své
dluhy vůči SVJ. 



Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Byly dokončeny práce na MaR. Během vánočních svátků jsme řešili nedostatečný průtok UT ve
vchodu 588. Závada byla odstraněna. Ze systému MaR byly odstraněny limity pro noční  a
denní provoz TUV. Do kotelny byl zaveden internet s pevnou IP adresou. 

29.1.2021  proběhla  schůzka  SVJ  x  projektant  x  MaR.  Cílem  schůzky  bylo  zjištění  všech
případných  nedodělků,  které  by  mohly  bránit  řádnému  předání  kotelny  novému
provozovateli. 

Ad 4. Různé
Po několika urgencích ze strany SVJ byl odtažen vrak auta u kotelny.

Na TSK jsme požadovali  protažení  silnice  Pavlovská (mezi  auto přístřešky).  Silnice dle slov
zástupce TSK není v plánu zimních prací a na naši žádost byla umístěna nádoba se štěrkem. 

V lednu 2021 jsme požádali o dotace k úvěru na zateplení.

Proběhla revize hasicích přístrojů ve všech domech. 

Všem  vlastníkům  bude  začátkem  měsíce  února  dáno  do  schránek  „Potvrzení  o  příjmu
z pronájmu nebytových prostor“.

Ve vchodu 584 byla opravena klika u vstupních dveří. 

Hledáme od 1. dubna 2021 někoho na venkovní úklid areálu SVJ. Rozsah prací a náročnost
bude zveřejněna na nástěnkách během února. Jedná se o práci 3-5 hodin týdně. 

Zapsala: B. Frieszová dne 10.2.2021


