
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 4. ledna 2022

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř, Prokůpek, Urbanová, Firchová, Koten, Burešová,
Zálepová
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
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu

- V záležitosti  zateplení  střech  nemůžeme  v nynější  velmi  napjaté  ekonomické  situaci
dělat žádné rozhodnutí. Problém evidujeme, ale nyní jej bohužel musíme odsunout na
pozdější dobu. Obdobně i plánované zednické práce na střechách našich budov. 

- B.  Frieszová  informovala  o  malování  kotelny,  které  je  v podstatě  skončeno,  včetně
zázemí. 

- V otázce  hromosvodů  –  výbor  velmi  oceňuje  velkou  pomoc  p.  Němejce,  který  se
aktivně  účastnil  revizních  prací.  Z celkem  24  svodů  máme  v pořádku  dva.  Bude
vypsáno  výběrové  řízení  na  dodavatele  a  posléze  provedena  nezbytná  uzemnění,
abychom vyhověli platným předpisům. Výbor schválil jednorázovou odměnu pro pana
Němejce ve výši 15 000,- Kč. Předpokládáme, že nám bude napomáhat i v budoucích
realizačních  pracích.  Částečně  potěšitelný  je  fakt,  že  náklady budou nižší,  než jsme
plánovali.

- Výbor  se  stále  zabývá  zbývajícími  připomínkami,  které  zazněly  v rámci  diskuse  na
shromáždění vlastníků.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících

Finanční  situace  je  v pořádku,  nemáme  žádné  závažné  problémy.  Řešíme  ojedinělé
případy,  způsobené však  spíše  liknavostí  některých jednotlivých  vlastníků.  Prozatím
necháváme  současné  nastavené  zálohy.  Je  však  zcela  evidentní,  že  vzhledem
k raketovým nárůstům cen energií (plyn a elektřina) k navýšení záloh rozhodně dojde.
Jen nárůst cen za odvozy odpadu oproti loňsku vyrostly o 100 %!!! V této souvislosti
opakovaně apelujeme na všechny vlastníky i nájemce, aby udržovali pořádek v prostoru
pro kontejnery!!!                
Samozřejmě zdraží i dodávky vody, což dále zatíží naše výdaje!

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií

Členové výboru vedli v prosinci řadu jednání  se všemi možnými institucemi s cílem získání
nějaké výhodnější nabídky zejména na dodávky plynu pro kotelnu. V listopadu a prosinci jsme
nakupovali teplo za spotové ceny. Od 1. ledna 2022 má správa kotelny uzavřenou smlouvu s
firmou ČEZ. Sledujeme trh, co nabízí, ale nejsou zde žádné stupně volnosti.. Samozřejmě SVJ
by mohlo uzavřít např. s ČEZ, EON apod. samostatnou smlouvu. Avšak po vyhodnocení rizik a
diskusi  s energetickým  poradcem  se  přikláníme  zatím  ke  zvolené variantě  se
zprostředkovatelem z důvodu odpočtu DPH.. Zálohy, které nám jsou rozepsané, těsně hraničí
s námi vybíranými zálohami. Až obdržíme fakturaci za dodávku vody (a s ohledem na výše
uvedené konstatování nárůstu cen za svoz odpadu) přistoupíme k navýšení zálohových plateb,
abychom tyto výdaje mohli pokrýt. Chápeme plně „bolestivost“ tohoto opatření, ale jde bohužel



o  nutnost.  Samozřejmě  budeme  dále  analyzovat  vývoj  na  trhu  a  hledat  cesty  k co  nejvíce
přijatelnému řešení. Situace je však velice turbulentní a málo čitelná.

Ad 4. Parkovací místa

- Jak jsme informovali v zápisu z prosincového jednání výboru – vlastníci, kteří nevlastní žádné
parkovací místo, podali žádost o přidělení místo. Přitom existuje devět vlastníků, kteří disponují
dvěma parkovacími místy. To bývalo možné v dřívější době, kdy nebyl tak velký zájem všech
vlastníků  o  parkování.  Podle  pravidel  SVJ  má vlastník bytové  jednotky nárok na přidělení
jednoho parkovacího místa. Připomínáme, že parkovací místa nejsou součástí bytové jednotky,
jsou  ve  společném  vlastnictví  a  jsou  za  úplatu  poskytována  majitelům  bytů.  Výbor  proto
provedl telefonická jednání s těmi, kteří mají více míst. Nedošlo ale k vzájemné dohodě. Výbor
proto  rozhodl  rozeslat  příslušným  devíti  uživatelům  písemnou  formou  oznámení,  aby  si
rozhodli, které parkovací místo si ponechají, a druhé místo uvolnili a vrátili parkovací kartu
v termínu do 31. ledna 2022.  Považujeme toto řešení za jediné spravedlivé a férové v dané
situaci. 
 

Ad 5. Různé

- K 1.  dubnu  končí  práci  ve  výboru  paní  Dana  Firchová.  Hledáme  proto  nástupce
z vchodu 588. Žádáme zdvořile o spolupráci, kontaktujte laskavě výbor.

- Paní Solčanská z dozorčí rady informovala o stálých problémech s vodoměry ve vchodu
586. Situaci je nutno opakovaně řešit.

- Závěrem roku 2021 bylo třiceti důchodkyním v našem SVJ rozneseny tradičně květiny
– vánoční hvězda.

- Ve vchodu 590 byly instalovány firmou Eldeco domofony. Zástupcům vchodů, které
rovněž mají zájem o reinstalaci, podá v případě zájmu informace p. Martin Karfus.

Výbor SVJ přeje všem členům a jejich rodinám šťastný a příznivý rok 2022, především pak
pevné zdraví!

Pravidelné jednání výboru proběhne 1. února 2022.

Zapsal: Martin Karfus


