
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 února 2021
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z února  
Dotace k úvěru na zateplení byla dne 8/2/2021 připsána na účet. 

Všem vlastníkům bylo předáno „Potvrzení o příjmu z pronájmu nebytových prostor“.

Na uveřejněný inzerát na venkovní úklid areálu SVJ se zatím přihlásil jeden zájemce. 

Patní vodoměry SV – firmy, které jsme oslovili s řešením problému rozdílu mezi fakturačním a
podružným vodoměrem, mám zatím nedali žádnou zprávu. 

Nepořádky na chodbách – vlastníci z chodu 587 po opakovaných výzvách odstranili  věci ve
společných prostorách. 

Žádám všechny zástupce vchodů,  aby alespoň 2x do měsíce  prošli  své  vchody a případné
nedostatky nahlásili nebo s vlastníky jednotlivě řešili. Děkuji. 

Oprava parapetů a strojoven výtahu – pojišťovna poslala na účet náhradu škody ve výši 50tis.
Kč. Po uhrazení faktur za opravu bude dotčeným vlastníkům uhrazena náhrada škody ve výši
2500 Kč. Tito vlastníci budou kontaktováni. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Výpadky plateb jednotlivých vlastníků jsou neprodleně řešeny.  Děkujeme všem, že i  v  této
nelehké situaci, hradíte své závazky vůči SVJ včas. 

Faktura za kotelnu ve výši 3,5 mil. Kč bude hrazena po částech, což bylo předem domluveno
s dodavatelem. 

Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Dne 16.2.2021 proběhla schůzka s dodavatelem a byly předány všechny doklady ke kotelně.
Součástí  předání  byla  i  revizní  kniha,  provozní  řád  atd.  Na  místě  byly  zjištěny  drobné
nedostatky,  které  byly  sepsány  do  předávacího  protokolu  a  budou  odstraněny  v druhém
březnovém týdnu. 

Po  dohodě  s provozovatelem  kotelny  budou  navíc  doplněny  dva  kulové  uzávěry  před
regulátory a vyvařena jímka na teploměr na vratku TV. 

Konečná cena za rekonstrukci kotelny byla v souladu se schváleným rozpočtem v celkové výši
3,5 mil. Kč. 



Dne  18.2.  2021  byla  v kotelně  schůzka  s provozovatelem,  SVJ  a  MaR  –  bylo  domluveno
navýšení kapacity úložiště dat, vyzkoušení záložního zdroje (objedná SVJ) a EPS.

Provozovatel si nechal zpracovat revizním technikem nezávislý posudek. Nedostatky typu –
umístění únikových východů, označení kotelny, doplnění štítků atd byly odstraněny. Dále byla
zjištěna  netěsnost  na  potrubí,  kterou  dodavatel  uznal  a  bude  v prvním  březnovém  týdnu
odstraněna.

SVJ  objednalo  revizi  od  hasičů  a  revizi  hromosvodů  pro  kotelnu.  Doplněny  budou  hasicí
přístroje, požární řád atd. Celková cena 8tis. Kč. 

Ad 4. Různé
Na začátek března bude naplánována revize společné elektroinstalace a hromosvodů ve všech
10ti domech SVJ. Provádí se 1x za 5 let.

Vlastník ze vchodu 582 požádal o objednání vyčištění výtahové šachty, která byla provedena
v 8vchodech  v loňském  roce.  Ve  vchodu  nebyla  provedena  z důvodu  malého  zůstatku  na
fondu vchodu. Termín bude upřesněn po dohodě s dodavatelem. 

Dětské  hřiště  –  z důvodu  vyhlášení  nouzového  stavu  byly  na  hřiště  umístěny  cedule
s upozorněním na dodržování vláních nařízení. 

Zapsala: B. Frieszová dne 9.3.2021


