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

Ad 1. Kontrola úkolů ze zápisu z února 2021  

Se  zájemcem o úklid  venkovního areálu byla  uzavřena DPP od  1.4.2021,  která  naváže  na
ukončenou DPP ve stejném rozsahu. 

Patní vodoměry SV – členka dozorčí rady odečetla všechny fakturační a kontrolní vodoměry po
dalším kvartále, budeme tak mít srovnání.  

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 – pojistné plnění bylo všem dotčeným vyplaceno. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Jednotlivé  výpadky  v zálohách  na  služby  jsou  operativně  řešeny.  Konečná  fakturace  za
rekonstrukci kotelny byla ve výši 3.559.773 Kč. Částka byla hrazena postupně. Zbývající část ve
výši 450tis. Kč je vedena jako zádržné. 

Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Nedostatky zjištěné při předání byly odstraněny do 14.3. 

Po  dohodě  byly  navíc  doplněny dva  kulové  uzávěry  před  regulátory  a  vyvařena  jímka  na
teploměr na vratku TV, v termínu 14.3. 

Proběhla  revize  PO a  hromosvodů.  Byly  doplněny  požární  směrnice  a  hasicí  přístroje  dle
normy. 

Systém MaR – dle dodavatele bude dodán do konce dubna. V současné chvíli máme v kotelně
provizorní řešení přes SIM kartu. .

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. – všechny tyto nedostatky byly odstraněny v termínu .

S PRE bylo domluveno přemístění odběrného místa elektřiny z ovladovny v kotelně do místa
mimo kotelnu. Dále původního rozvaděče bude snížen jistič ze 100A na 40A. Osazen bude
jeden elektroměr fakturační, přičemž v rozvodné skříni bude připraveno ještě jedno odběrné
místo(bez  elektroměru).  V kotelně  bude  osazen  podružný  elektroměr,  který  bude  měřit
ostatní prostory – mimo provoz kotelny. 



Díky přesunu odběrného místa vznikly v kotelně dva nebytové prostory, které byly pronajaty
za 2000 Kč/měsíčně.  

Ad 4. Různé
Revize společné elektroinstalace proběhla a až na drobné závady v nebytových prostorech,
bylo vše v pořádku. Konkrétní nájemci nebyt. prostor byly upozorněni na odstranění závad. 

Revize  hromosvodů  ve  všech  10ti  domech  SVJ  proběhla,  ale  bylo  zjištěno,  že  současné
hromosvody naprosto  nevyhovují  normě ČSN 341390 a jejich rekonstrukce by byla  v řádu
milionů Kč. 
Tato situace byla zaviněna nesprávným postupem při  zateplování,  kdy hromosvody nebyly
umístěny do nehořlavých chráničů.  
Návrh revizního technika byl  vybudovat  jeden až  tři  aktivní  hromosvody.  V současné době
řešíme s projektantem vybudování  nových hromosvodů,  jejich rozsah.  Na základě projektu
bude vypsáno nové výběrové řízení. Cenový předpoklad je 500-700tis. Kč 

Paní  Frieszová a paní  Šebíková zpracovaly  žádost  o dotaci  –  finanční  příspěvek na údržbu
vzrostlých dřevin, která se bude týkat dvou topolů v TJ Sokol a tří stromů na dětském hřišti,
kde  bude  proveden zdravotní  a  redukční  řez.  S TJ  Sokol  jsme vyjednali  uhrazení  poloviny
nákladů na řez dvou topolů. Termín realizace bude 14/4/2021.  Můžeme tak obdržet částku až
25tis. Kč

S úklidovou firmou bylo domluveno, že na nástěnkách v jednotlivých vchodech bude umístěn
přehled úklidů domů a nebytových  prostor,  tak  aby  si  vlastníci  mohli  zkontrolovat  kvalitu
úklidu. 

V červnu 2021 končí výročí pojistné smlouvy s Uniqa pojišťovnou,  proto jsme je požádali  o
nový návrh. Ten bude na schůzi výboru projednán. 

Byla zajištěna oprava pouliční lampy, hrozil pád krytu světla. 

S firmou Metroprojekt byl řešen překlad plynovodu. Byli jsme ujištěni, že SVJ nepřijde o horní
řadu  parkovacích  míst  a  stavba  rychlodráhy  nezačne  dříve  jak  koncem  tohoto  desetiletí.
Metroprojekt  by  nám  mohl  být  nápomocen  při  řešení  majetkových  poměrů  s nežijícími
vlastníky pozemků či neexistujícími společnostmi z hlediska zákona o vyvlastnění. 

Zapsala: B. Frieszová dne 8.4.2021


