
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 6. září 2021

Přítomni:  Frieszová,  Šebíková,  Karfus,  Uhlíř,  Prokůpek,  Urbanová,  Firchová,  Zálepová,
Burešová, Koten
Za DR: Solčanská, Chalupa

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu a aktivit během prázdnin
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Kotelna
4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu a aktivit během prázdnin
- Všechny vodoměry v bytech byly odečteny, děkujeme za spolupráci. 6 měřáků IRTN

(topení) nebylo změřeno. Vlastníci byli vyzváni k náhradnímu termínu odečtu. 
- Do dnešního dne se přihlásili čtyři vlastníci, kteří mají problém se zatékáním. (585, 582,

589 a 587)
- Hromosvody – člen komise pan Němejc zpracoval podmínky výběrového řízení a zaslal

je dodavatelům. Termín pro podání nabídek je do 24/9/2021. 
- Zdravotní řez topolů bude pokračovat na podzim. Jeden z topolů nemohl být prořezán

z důvodu ptačího hnízda.
- Dotace  na  prořez  stromů v částce  25  tis.  Kč byla  v červenci  připsána  na  účet  SVJ.

V příštím účetním roce bude započítána proti zálohám na zeleň.
- SVJ uzavřeno změnu pojistné smlouvy a to  v bodech změna spoluúčasti  a navýšení

odpovědnosti. Infomace v minulém zápise. 
- Po  téměř  dvouletých  urgencích  ze  strany  SVJ  u  vchodu  582  proběhla  výstavba

kanalizační vpusti a vyspádován byl i chodník. TSK jsme požádali o opravu chodníku u
vchodu, které bylo vyhověno. Další propadlé chodníky byly zjištěny u domů 583 a 586. 

- Jak jsme již informovali v zápisu z červnového zasedání výboru, máme průběžně stále
pomalovány zdi kotelny sprejery.  Výbor jednal o nabídce na profesionální graffiti na
kotelnu. Ze čtyř návrhů vybere výbor jednu na dvě stěny kotelny.

- Natření  autopřístřešků –  plocha  je  přes  8  tis.m2.  Protože  se  jedná  jen  o  estetickou
záležitost a cena by byla v řádech milionů korun, nepovažujeme za účelně vynaloženou
investici. Do budoucna je však s renovací přístřešků počítáno. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Finanční  situace  v pořádku.  Výpadky v zálohách  vlastníků  jsou  řešeny  individuálně.
Vlastníci tak nemají dluhy vůči SVJ.  

 

Ad  3.  Kotelna  –  Kotelna  je  již  dokončená  a  je  plně  funkční.  V srpnu  proběhly  poslední
vyklízecí práce. Do konce roku by měla být kotelna vymalovaná a vyčištěny podlahy.
Zkušební  provoz  se  uskutečnil  v posledním  srpnovém  týdnu,  kdy  náhle  poklesly
venkovní teploty.  V říjnu je plánováno čištění hořáků. Kotelna běžela po celou dobu
rekonstrukce, proto je v říjnu je plánováno čištění hořáků.



Ad 4. Různé

- M.  Karfus  informoval  o  výběrovém  řízení  na  výměnu  domovních  zvonků,  tabel  a
telefonů  v bytech.  Oslovil  čtyři  společnosti,  z nichž  tři  poslaly  cenové  nabídky.
Hlavním kritériem při  VŘ byla  cena.  Zvítězila  společnost  ELDECO s.r.o.,  která  je
držitelem osvědčení pro domovní telefony ABB Welcome Midi. Nabídka je k dispozici
na výboru. Akci si hradí jednotlivé vchody samostatně ze svých prostředků.

- B. Frieszová informovala o stížnosti  paní  Doc.Noble na hluk z areálů za tratí.  Bylo
řešeno  korespondencí  s odpovědnými  úřady  (MěÚ  Praha  6,  hygiena  hl.m.).
Z korespondence  plyne,  že  vše  bylo  prošetřeno  a  dokonce  uloženy  pokuty  a  bylo
přislíbeno dodržovat povolenou hladinu hluku. 

- Byla provedena likvidace sršňů (vchod 589) a mravenců (vchod 584).
- Uskutečnil se prořez keřů a sekání trávy.
- Poděkování panu Uhlíř za opravu poškozených laviček.
- Termín pro příští shromáždění vlastníků by stanoven na konec měsíce října. Vlastníci

budou včas informováni.
- Od jednoho  z vlastníků  jsme dostali  podnět  na  opravu parapetů  a  fasády na  591 –

poškozené spadem z kotelny. Jedná se o okna, která jsou přímo na kotelnu. Tedy byty 3,
6, 9,12, 15 a 18 v Pavlovská 591. 

- 29/7/21  bylo  vyměněno  sklo  ve  vchodových  dveřích  v 583  –  hradí  pojišťovna
zahradnické firmy, která dveře poškodila při seči.  

- Schůze výboru se uskuteční podle plánu 5. října 2021.

Zapsal: Martin Karfus




