
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 5.října 2021

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

Program: 
1. Kontrola úkolů ze zářijového zápisu 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Shromáždění vlastníků
4. Kotelna
5. Vyúčtování 2020/2021
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
- U vlastníků, kteří se přihlásili a měli problém se zatékáním do bytu, byla provedena oprava Při

opravách byly zjištěny drobné závady na střeše  (boule,  odchlipující  se  lepenky).  Do střech
nikde nezatéká, ale je třeba tyto zjištěné závady do budoucna hlídat.  

- Hromosvody –pan Němejc informoval předsedkyni o výsledcích výběrového řízení. Z došlých
nabídek, bylo nutné jich několik doplnit a přepracovat. Ceny se pohybovaly od 600-830 tis. Kč.
Zásadní novinku přinesla informace od jednoho dodavatelů,  který navrhl  jen změnu uzemní
podle stávajících norem. Abychom nemuseli dělat nové hromosvody je potřeba zjistit, z archivu
SVJ z jakých materiálů bylo zateplení. Dále je třeba dohledat kolaudační souhlas, které muselo
zateplení mít. 

- Další propadlé chodníky, byly zjištěny u vstupů do domů. U vchodu 586 byl propad již opraven.
Další opravy budou následovat. 

- Výbor  jednal  o  nabídce na profesionální  graffiti  na  kotelnu.  Členové výboru dostali  návrh,
kterým bude jedoucí vlak. Celý návrh koresponduje s budoucí výstavbou rychlodráhy a nově
vzniklou zastávkou. 

- Natření autopřístřešků – jeden z vlastníků navrhl, že spočítá možné náklady na natření celých
autopřístřešků. Na nabídku čekáme.  

- Zástupce vchodu 590 pan Karfus jedná s vítězem výběrového řízení firmou ELDECO s.r.o. o
realizaci nových domovních zvonků. Nabídka je připravena i pro další vchody, které budou mít
zájem. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Žádné mimořádné výdaje v září nebyly. Výpadky v zálohách vlastníků jsou řešeny individuálně.

Ad 3. Shromáždění – Shromáždění vlastníků se bude konat: 
TJ Sokol dne 3.11.2021 od 18 hod. 

Ad 4.  Kotelna –  Kotelna je již dokončená a je plně funkční.  V říjnu je plánováno čištění  hořáků a
malování.

Ad 5. Vyúčtování 2020/2021
Letošní  vyúčtování  skončilo velkými přeplatky,  které  budou vlastníkům zaslány na účty do

konce listopadu 2021. Hlavním důvodem těchto vysokých přeplatků je přechod z LTO na plyn, kdy
ceny plynu byly velmi příznivé. Z důvodu avizovaného zdražování cen energií již takto nízké ceny plnu
nelze očekávat. 

Ad 6. Různé
- .Oprava parapetů a fasády na 591 – poškozené spadem z kotelny – bude součástí rozpočtu na

rok 2021/2022 
- Byla provedena obnova nátěru závory
- Na závěr shromáždění  budou pozváni  zástupci  Metroprojektu Praha a.s.,  kteří  Vás seznámí

s plánovanou situací ohledně výstavy modernizace železniční trati  Praha – Letiště Ruzyně –
Kladno 

- Schůze výboru se uskuteční podle plánu 2.listopadu 2021.



Zapsala: I. Burešová


