
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků bytových jednotek
konaného dne

3.11.2021  v 18.00 hod v tělocvičně TJ Sokol Liboc
Program:

1. Prezentace při příchodu, vysvětlení způsobu hlasování a představení skrutátorů, volba zapisovatele
2. Schválení programu Shromáždění
3. Zpráva výboru o činnosti 
4. Zpráva dozorčí rady 
5. Schválení vyúčtování služeb vlastníků, zprávy o hospodaření, čerpání Zdroje oprav (ZO) a Provozního

zdroje (PZ) 
6. Schválení rozpočtu na rok 2022 
7. Změna stanov 
8. Zástupci společnosti METROPROJEKT Praha představí projekt modernizace železniční trati Praha –
Kladno - Letiště Ruzyně.

Dokumenty (čerpání  Fondu  oprav  a  Provozního  fondu,  zpráva  o  hospodaření  za  rok  6/2020-5/2021,
hospodářský  výsledek  a  rozpočet  na  následující  období  byly zveřejněny  na  nástěnkách  jednotlivých
vchodů a na webových stránkách SVJ. 
Pro  bezproblémový  průběh  shromáždění,  byl  zvolen  jeden  člen  výboru,  který  při  vstupu  kontroloval
dodržování aktuálních vládních nařízení dle pokynů MZČR. 

Ad bod 1) Prezence, vysvětlení hlasování, skrutátoři a volba zapisovatele
Moderátor M. Karfus. přivítal vlastníky, krátce pohovořil o pozitivní práci kanceláře SVJ, představil p. O.
Stanislava, který bude zajišťovat hlasování a paní I. Burešovou, která bude zapisovatelkou. Dále zdůraznil
hlavní cíle této schůze, podal stručný přehled programu. 

Skrutátor p. Stanislav sdělil výsledky sčítání – účast 76,04 % podílů 

Shromáždění zvolilo zapisovatelkou paní I. Burešová - schváleno 100% hlasů

Ad bod 2) Schválení     programu   – program byl schválen  100% podílů

Ad bod 3) Zpráva o činnosti výboru –za rok 2021
Shromáždění  se v     roce 2020 díky nepříznivé epidemické situaci  nemohlo konat.  Schválení  hospodaření,  
vyúčtování a rozpočtu na rok 2021 proběhlo per rollam. Výbor dále pracoval na změně stanov a dalších
úkolech, které vyplynuly z     předchozích shromáždění a v     průběhu roku.   
Změny stanov – byly připraveny již v roce 2020, protože stanovy jsou důležitý dokument SVJ, nechtěli jsme
jejich změnu schvalovat per rollam. O hlavních změnách byli vlastníci informováni prostřednictvím dopisu,
který byl všem vlastníkům dán do schránek, vyvěšen na nástěnkách a je i ke stažení na webu. 
Zateplení  střech:  výbor  obdržel  cenovou  nabídku  ve  výši  2,9  mil.  Kč  z roku  2020.   Z důvodu  finanční
náročnosti a nutnosti vyřešit nové hromosvody, bylo zateplení střech odloženo. 

Shrnutí roku 2021:
1. Dotace programu Panel stále pokračuje. Jedná se ročně o 406.000 Kč. 
2.  Dotace Praha  6 –  SVJ  se  zúčastnilo  dotačního programu,  který  vypsala  MěÚ Praha 6  na  prořez

stromů. SVJ získalo dotaci ve výši 25 tis. Kč, které byly použity na prořez dvou topolů u dětského hřiště
a dalších stromů na hřišti. SVJ požádalo o uhrazení  poloviny nákladů na prořez topolů TJ  Ruzyně.
Z důvodu umístění ptačího hnízda, bude druhý topol prořezán na podzim .



3. Kontrolní vodoměry -členka dozorčí rady provádí pravidelně kontrolu patních vodoměrů a kontrolních
vodoměrů. Kontrolní komise pravidelně informuje vlastníky ve svých zápisech. Největší rozdíl mimo
povolenou odchylku je už jen ve vchodu Pavlovská 586.  

4. Opravy na střechách a parapetů – v letošním roce se přihlásilo několik vlastníků, kterým zateklo do
bytů. Opravu jsem řešili utěsněním parapetů a oken zvenčí. Firma při opravách zjistila ,že se jedná o
vydrolení izolace. Je tedy možné, že se situace v dalších bytech bude opakovat.  

5. Dlužníci – díky pravidelné kontrole nemá SVJ žádné dlouhodobé dlužníky na pravidelných zálohách ani
vyúčtování. Dochází pouze k jednotlivým výpadkům, které individuálně řešíme. 

6. Pojistka SVJ –  výbor změnil navýšení pojistky nemovitostí z 200 na 280 mil. Kč a snížil odpovědnost
SVJ u vandalismu strojním zařízení (výtahy) z 10ti na 5 tis. Kč.  

7. Revize  hromosvodů  –  v březnu  proběhla  revize,  která  zjistila,  že  naše  hromosvody  nevyhovují
současné normě. Návrh revizního technika byl vybudovat aktivní hromosvody. Výbor ustanovil komisi,
která vypsala výběrové řízení na hromosvody. Na doporučení od jednoho z dodavatelů jsme prověřili
kolaudaci zateplení a revizní zprávu hromosvodů. Protože hromosvody jsou vedeny pod zateplením,
bylo  potřeba  ještě  prověřit  materiál,  ze  kterého je  zateplení  vyrobeno.  Firma,  která  v roce  2009
prováděla zateplování mám zaslala všechny podklady. Hromosvody prošly revizí a postup zateplování i
materiálů byl  v souladu s platnými předpisy. V současné době bude objednána kontrola uzemnění,
desky a spoje bude pravděpodobně nutné předělat. Nové hromosvody tak nebudou nutné. 

8. Kanalizační vpusť u 582 – před vchodem Ruzyňská 582 se při větších deších vznikala velká louže, která
znemožňovala vstup do domu. Přes aplikaci „Lepší Šestka“ a naše výzvy na úřady po jednání s  TSK se
podařilo zajistit vybudování uliční vpusti a napojení na kanalizační síť. 

9. Graffiti – vzhledem k opětovnému pomalování zdí kotelny, výbor se rozhodl zjednat určitý finální stav.
Oslovili  jsme profesionály,  kteří  dostali  max rozpočet  50tis.  Kč a  vytvořili  pro SVJ  několik  návrhů.
Vítězným návrhem i vzhledem k projektu rychlodráhy a stanice vlaku, se stal noční vlak v kombinaci s
moderním vlakem. Výbor bude žádat o příspěvek (dar) na zkulturnění prostředí Prahy 6.  

10. Autopřístřešky – v předchozích letech proběhla oprava všech nosných konstrukcí. Opravy upevnění
plechů probíhají průběžně. Výbor také diskutoval možnost nátěru a osvětlení. Ke spočítání nákladů na
obnovu  nátěru  přístřešků  se  přihlásil  jeden  z vlastníků.  Náklady  se  pohybovaly  od  2-3,5  mil.  Kč.
Osvětlení – je již u popelnic. Podrobnou nabídku bude výbor řešit v roce 2022. 

11. Domovní zvonky – výbor již v minulosti rozhodl, že investice bude hrazena z fondu vchodu. Jeden člen
výboru obeslal dodavatele a na základě výběrového řízení vybral dodavatele. Nabídky jsou připraveny
pro vchody o 18 i 24 bytech. Cenová nabídka se odvozuje od rozsahu prací. 

12. Hluk z areálu za tratí – na základě stížností bylo v kooperaci s jedním z vlastníků řešeno korespondencí
s odpovědnými  úřady  (město  a  hygiena).  Z odpovědných orgánů  jsme dostali  vyrozumění,  že  byly
překročeny hlukové limity a dotčené firmy dostaly uloženy pokuty a přesunuly tyto činnosti mimo
noční hodiny. 

13.Metroprojekt – modernizace trati Praha Masaryk. Nádraží-Letiště Ruzyně bude pokračovat a zástupci
firmy, byly pozváni na schůzi shromáždění, aby tak představili nejaktuálnější verzi projektu. 

14. Různé:
- Drobné i větší opravy či závady na světlech, čidlech, vosí či sršní hnízda, poškozené výtahy, poškozené
fasády ptactvem, obnovení laviček a závory a mnoho dalších řeší správa SVJ téměř okamžitě.
- ve dvou vchodech bylo dokončeno čištění výtahových šachet (589 a 582)
- Přes aplikaci Lepší Šestka je možné zasílat podněty ke zlepšení kvalitního bydlení na „šestce“.
- Seřízení oken – proběhlo koncem roku 2020.
-  T-mobile– hromadné rozesílání SMS všem vlastníkům - jedná se o službu poskytovanou SVJ, 
-  certifikát  – o ochraně před podvodnými  zápisy v rejstříku – zajištuje Sdružení  českých,  moravských a
slezských SVJ

Plynofikace a kotelna
Plynofikace –  plynovod  je  stále  ve  vlastnictví  SVJ.  Během  roku  se  podařilo  vyřešit  několik  dalších
vlastnických  vztahů  resp.  převést  spoluvlastnické  podíly  na  vlastníky  bytů  v SVJ.  Nejtěžší  částí  bude
vypořádat spoluvlastnické podíly od osob či subjektů, které již neexistují. Zde by mohla být nápomocna
projekt modernizace trati, který bude majetek vypořádávat, pokud není znám majitel.  



Kotelna:
Od 25/9//2020 byly dokončeny rekonstrukční práce a kotelna je plně plynofikovaná. Výbor s  dodavatelem
domluvil  4měsíční  zkušební  provoz  před  doplacením  konečné  částky.  Byly  tak  odstraněny  drobné
nedostatky, doplnění provozních a hasicích řádů, popisky potrubí, štítky ke kotlům atd. 
Do kotelny byl zaveden internet s pevnou IP adresou, pro bezobslužnou obsluhu kotelny. 

PRE požadovalo  přeložení  hlavního elektroměru mimo kotelnu.  Po dohodě byl  elektroměr umístěn do
rozvodné skříně na kotelně, kde byl osazen fakturační elektroměr. V rozvodné skříni je připraveno ještě
jedno odměrné místo. Dále byl snížen jistič ze 100A na 40A. 

Ve zbytku kotelny, která již neslouží k provozu LTO byly dokončeny nové rozvody elektro a byly vyřezány
zbytky této technologie, která již byla nefunkční. Nově vzniklé prostory byly pronajaty. 

V plánu je ještě vymalování kotelny, vyčištění hořáků a strojní čištění podlah.   

Dále zůstává i otázka dalšího využití volných prostor kotelny, které jsou složité pro využití z důvodu špatné 
přístupnosti. Prostor, kde je provoz kotelny je využit z poloviny, zde je možné uvažovat o dalším využití. 
Jedná o dlouhodobou záležitost a návrhy jsou vítány.  

Díky rekonstrukci  a přechodu na plyn bylo letošní vyúčtování s extrémními přeplatky způsobeno nízkou
cenou dodávky tepla, kterou jsme vysoutěžili při zadávání VR na provozovatele kotelny. 

SVJ je v režimu dodávek tepla, ne dodávek plynu. S dodavatelem tepla jsme měli nasmlouvané dodávky do 
prosince 2023. Bohužel se situace na trhu v polovině října změnila a náš dodavatel tepla měl uzavřenou 
smlouvu s Bohemia Energy. Dodávky plynu pro našeho dodavatele tepla zajišťuje dále Pražská plynárenská 
a.s. a od prosince 2021 firma ČEZ.  
Zálohy, které na teplo a teplou vodu vybíráme jsou ještě z doby cen LTO a tak i přes takto výrazné zdražení 
k     navýšení zálohy na evidenčních listech prozatím nedojde.   
Vzniklou situaci tak nadále výbor řeší, o vývoji Vás budeme informovat prostřednictvím zápisů z výboru. 

Dotaz pana Zikmunda : u odkladu zateplení střech, mu chybí termín, do kdy bude odloženo zateplení střech
a dále, že mu v bytě tvoří plíseň, s problémem se přidali i další vlastníci.
Odpověď: pan Koten: letos na to nejsou peníze, v r.2023 skončí splácení půjčky a mohli bychom tuto práci 
zrealizovat, projednávat se to bude na prosincové schůzi výboru

Ad bod 4) Zprávu Dozorčí rady přednesl její předseda p. S. Chalupa. 
Především bychom rádi poděkovali vedení kanceláře za dobu covidu.

Výběrová řízení na rekonstrukci kotelny
Všechna výběrová řízení na rekonstrukci prošla kontrolou a nebyly nalezeny žádné procesní chyby. Celkem 
proběhla 4 výběrová řízení (plynovod, komíny, kotelna a MaR). 

Všechny práce probíhaly s dozorem a vedl se stavební deník. Platby probíhaly po částech, jak 
postupovaly práce. Kancelář SVJ neustále dohlížela na průběh prací a požadovala minimální odstávky teplé 
vody, což se s úspěchem podařilo. Celá rekonstrukce se financovala svépomocí z naspořených prostředků 
SVJ.
Vodné
Paní Solčanská za DR stále monitoruje náměry patních vodoměrů a ukazuje se, že investice do kontrolních 
vodoměrů byla správná. 
Pronájem bytů
Vlastníci, kteří pronajímají své byty, bez ohledu na to s kolika lidmi mají uzavřenou smlouvu, mají SVJ 
nahlásit skutečný počet osob pobývajících v pronajatém bytě. Pokud v pronajatém bytě bydlí více lidí, než 
je nahlášeno, doplácejí na ně ostatní členové SVJ, kteří mají své závazky v pořádku a pronajímatel na tom 
ještě více vydělává.



Ad bod 5) Schválení vyúčtování 2020/2021 zprávy o hospodaření, čerpání Zdroje oprav (ZO) a Provozního
zdroje (PZ) 
Tento bod přednesla paní Frieszová. Všechny dokumenty byly zveřejněny na nástěnkách a na webu SVJ
v zabezpečené sekci. K největší úspoře došlo na topení díky přechodu z LTO na plyn. Vlastníkům se tak letos
vracelo na přeplatcích cca 3,2 mil. Kč. Hospodářský výsledek letos činil 6.662Kč. 

Dotaz: p.Zikmund – vyúčtování mělo nesrovnalosti, nesmyslná čísla…některé položky zdvojené…chyby ze
strany účetní.
Odpověď: paní Frieszová sdělila, že jsme již reklamovali vyúčtování u účetní firmě vyúčtování nezaplatili. I
přes uvedené nesrovnalosti nemělo vyúčtování na konečné částky vliv. Chyba vznikla při kopírování excel.
tabulek do jednotlivých listů. 

Dotaz: pan Kulhánek připomíná, že je rozdíl u ceny za úhradu úklidu a péči o zeleň ve vyúčtování?
Odpověď: paní Frieszová vysvětlila, že jsou z minulé doby špatně nastavené zálohy na evidenčních listech 
vlastníků. Vybíraná částka na úklid je nízká, oproti tomu částka za údržbu zeleně vysoká. Důvodem bylo, že 
dříve byla jedna firma na úklid i údržbu zeleně a ta měla ve smlouvě takto. 

Hlasování dle podílů: 100% souhlas

Ad bod 6) Schválení rozpočtu na rok 2022
Čerpání rozpočtu představil pan Koten. Z  oprav na rok 2022 je počítáno s rekonstrukcí hromosvodů, opravy
domečků na odvětrání na všech střechách a oprava části fasády na Pavlovské 591 vč. parapetů. 

Hlasování: bod 6 byl schválen 100% podílů

Ad bod 7) Změna Stanov 
Tento bod přednesl  pan Koten.  Tato změna byla již  připravena na shromáždění  vlastníků v roce 2020.
Shrnutí změn bylo na nástěnkách i na webu SVJ. Jednotlivé změny vysvětlil pan Koten. 

Hlasování:   bod 7 byl schválen  100% podílů

Ad bod 8) představení projektu modernizace železniční trati Praha – Kladno - Letiště Ruzyně
Zástupci společnosti Metroprojekt a.s.

Pan Karfus ukončil schůzi shromáždění ve 20.30 a poděkoval všem vlastníkům za účast popřál všem hezké
prožití Vánočních svátků 

Zapsala: I. Burešová 15.11.2021


