
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 7. prosince 2021

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř, Prokůpek, Urbanová
Za DR: Solčanská, Chalupa

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
3. Problematika dodávek energií
4. Parkovací místa

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu a ze shromáždění

- Proběhla  pravidelná  diskuse  k stále  otevřeným  problematikám  –  opravy  zateplení,
zednické práce na střechách našich budov (realizace bude na jaře 2022). 

- Ve vchodu 590/11 se uskutečnila repase systému domovních zvonků –výměna proběhla
ve dnech 22. – 23. listopadu (provedla spol. Eldeco, vítěz výběrového řízení). Další
vchody budou patrně následovat. Řemeslníci byli velice spolehliví, vše proběhlo podle
harmonogramu. Nutno zdůraznit, že akci hradí jednotlivé vchody samostatně ze svých
rozpočtů.

- B. Frieszová informovala o malování kotelny. 
- V otázce hromosvodů – byla objednána firma, která proměřila a zkontrolovala odpor

stávajících  svodů  hromosvodů  včetně  střech.  Za  SVJ  s nimi  celý  areál  prošel  pan
Němejc.  Na základě revizní zprávy, kterou firma zašle, budeme postupovat dál. Dále
bychom chtěli poděkovat panu Němejcovi za aktivní přístup k řešení této problematiky
a navrhnout mu odměnu za provedenou práci.

- Výbor  opakovaně  diskutoval  otázku údržby autopřístřešků.  V současné  době  je  tato
záležitost nad naše finanční možnosti.

- Účast na Shromáždění vlastníků dne 3/11/2021
582 78% 583 83% 584 94%
585 79% 586 90% 587 50%
588 87% 589 50% 590 83% 591 55%

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Finanční  situace  v pořádku,  nemáme  žádné  závažné  problémy.  Řešíme  ojedinělé
případy neuhrazení záloh v termínu. Po výzvě vlastníci své závazky vůči SVJ vyrovnají.
Finanční přeplatky za rok 20/21 byly odeslány v řádném termínu. Ve dvou případech
jsme řešili reklamaci vyúčtování z důvodu koupě/prodeje bytu.  

 Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií
Všichni  jistě  sledujete  tíživou  situaci  na  trhu  s energiemi,  proto  zde  nehodláme
spekulovat,  kam  se  vývoj  bude  ubírat.  Jednáme  denně  s možnými  dodavateli,
analyzujeme informace a došlé nabídky. Hledáme všemožné cesty, jak docílit nějakou
přijatelnou  cenu.  Bohužel,  navzdory  veškerému  úsilí,  to  připomíná  spíše  věštění
z křišťálové koule. Nabídky, které jsme obdrželi, jsou už tak vysoké, že v průběhu roku
2022 může dojít ke zvýšení vybíraných záloh. Nyní nejsme schopni kvantifikovat jejich
výši, ta vyplyne až z dalších jednání.  K tomuto nepopulárnímu opatření ale dozajista
dojde.  Sledujte  prosím zápisy ze schůzí výboru, budeme Vás pravidelně informovat.
Rozhodně nechceme vyvolávat  atmosféru  obav,  ale  je  nezbytné  pracovat  s reálnými
fakty. Jak už jsme zmínili v posledním zápisu, zdražení lze očekávat nejen u plynu, ale i
u elektřiny,  vody a svozu odpadků. Kdyby někdo z vlastníků měl kontakty na velké
dodavatele  a  mohl  nám  napomoci  v našich  vyjednáváních,  prosím  neprodleně
kontaktujte výbor. Děkujeme předem.



Ad 4. Parkovací místa

- Na výbor se obrátili někteří vlastníci bytů s tím, že žádají o přidělení parkovacího místa.
V současné době je situace taková, že žádné volné místo nemáme. Přitom existuje deset
vlastníků, kteří disponují dvěma parkovacími místy. To bylo možné v době, kdy nebyl
zájem všech vlastníků o parkování.  Situace se samozřejmě změnila  a v dnešní době
disponuje  řada  majitelů  několika  auty.  Podle  stanov  SVJ  má  ale  vlastník  bytové
jednotky nárok na přidělení jednoho parkovacího místa. Výbor proto provede nejprve
jednání s těmi, kteří mají více míst. V případě, že nedojde k vzájemné dohodě odebere
výbor po jednom místu u všech deseti uživatelů a ponechá jim pouze jedno, jak plyne
z našich  pravidel.  Toto  je  jediné  férové  řešení  situace,  aby  byli  uspokojeni  všichni
vlastníci.

- Příští pravidelné jednání výboru proběhne 4. ledna 2022.

Přejeme všem vlastníkům a jejich rodinným příslušníkům hezké prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku 2022.

Zapsal: Martin Karfus 16.12.2021


