
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 1. června 2021

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř, Prokůpek, Urbanová, Firchová, Zálepová
Za DR: Solčanská
Program: 

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna – rekonstrukce
4. Různé

Úvodem přivítala pí Frieszová budoucí novou členku výboru. Za Jana Kulhánka nastupuje Simona 
Zálepová.
Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu

- Prázdninový provoz kanceláře – 20.7.2021 od 16-18hod a 24.8.2021 od 16-18hod
- Odečty vodoměrů: probíhají 1. a 2. června 2021. Při příští výměně vodoměrů /ze zákona/ budou

instalována zařízení s dálkovým odečtem. Děkujeme všem za spolupráci.
- Opravy parapetů – do daného termínu se nikdo další nepřihlásil. Opravu budeme řešit 

individuálně.
- Otázka hromosvodů: byla ustavena komise ve složení p. Němějc, p. Uhlíř a pí Bělohlávková. Ta

osloví prostřednictvím výběrového řízení dodavatele. Nabídky budou doručeny do 30. června 
2021.

- Zateplení střech  - investice odložena.
- Zdravotní řez topolů - byla dojednána dohoda se Sokolem Liboc, že uhradí ½ částky za 

zdravotní řez těchto stromů. 
- Žádost o dotaci města na prořez stromů v SVJ byla odsouhlasena, získali jsme částku 25 tis. Kč
- Výbor se zabýval obecně pojištěním areálu. K. Prokůpek prověřil další jiné možnosti pojištění a

podal výboru zprávu. Bylo rozhodnuto, že nebudeme navyšovat pojistné. Změna bude u 
spoluúčasti na strojním zařízení a navýšení částky u odpovědnosti za škody. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Finanční situace v pořádku, nemáme žádné závažné problémy. 

Ad 3. Kotelna – rekonstrukce
Kotelna byla dokončena a jede plně v režimu na plyn. Dne 3.  června byly zahájeny elektro
práce,  aby  mohl  být  elektroměr  přeložen.  Dne  8.  června  2021  došlo  k  překladu  nového
elektroměru.

Ad 4. Různé
- Proběhlo čištění výtahových šachet (582 a 589). 
- Sledujeme jak TSK řeší vybudování uliční vpustě, do které by byla svedena dešťová voda 

z prostoru chodníku před domem Ruzyňská 582. (TSK zadalo požadavek na prověření možnosti
jejího umístění a napojení na kanalizační síť.)

- Proběhla jednání se společností Somatherm, byly vyjasněny vzájemné pohledávky; firma nám 
uhradí dlužnou částku.

- Výbor rozhodl o ukončení topné sezóny ke dni 2.6.2021.
- Vzhledem ke skutečnosti, že máme průběžně stále pomalovány zdi kotelny od „graffiti 

umělců“, výbor řešil zjednat v této záležitosti určitý finální stav. Spojili jsme se s profesionály 
s cílem získání nabídky na vytvoření takového vzhledu, který by zaujal, neurážel a hlavně 
zamezil dalšímu pravidelnému nežádoucímu sprejování. Jsme v jednání, budeme informovat o 
vývoji. Limitující podmínkou je cena. 

- Výbor diskutoval možnosti oprav/nátěrů autopřístřešků. Pan Uhlíř zjistí plochu přístřešků 
s ohledem na vlnitý plech. Záležitost trvá.

- Příští výbor plánujeme na 7. září 2021.
- Výbor přeje všem členům SVJ příjemné prázdniny a hezké dovolené.

Zapsal: Martin Karfus


