
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 .8 února 2022

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

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

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
- zateplení  střech – zjistíme aktuální  cenovou nabídku, abychom tak věděli  jestli  tuto

investici můžeme naplánovat na příští rok. 
- V otázce  hromosvodů  –  výběrová  komise  připraví  podklady  pro  výběrové  řízení

k realizaci uzemnění, abychom vyhověli platným předpisům. .

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

V současné době řešíme dva vlastníky, kteří neposlali včas zálohu. Oba byli vyzváni
k nápravě a své závazky vůči SVJ vyrovnali. I přes usilovné jednání s dodavateli služeb
(Pražské  služby,  PRE,  PVK atd)  budeme nuceni  navýšit  zálohy  od 1.4.2022.  Nové
předpisy plateb budou vlastníkům předány prostřednictvím zástupců vchodů. 

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií a služeb

Vyúčtování  kotelny  k 31.12.2021 dopadlo  nedoplatkem 331tis.  Kč.  Hlavním důvodem byly
nevýhodné  spotové  ceny  dodávek plynu.   Od  1.  ledna  2022 má správa  kotelny  uzavřenou
smlouvu s firmou ČEZ. Stále platí, že SVJ může uzavřít smlouvu na dodávku plynu samostatně.
Ceny plynu však zatím neklesají. 
Jak jsme již informovali, PS a.s. zvedli poplatky za komunální odpad o 100 %. Výbor rozhodl o
snížení počtu odpadových nádob o jednu. (úspora 57tis. Kč/rok). 
PRE zaslalo informační dopis, že bude nuceno zdražit o 20%
Voda – PVK zdražilo vodné a stočné v průměru o 6Kč/m3. 

Ad 4. Parkovací místa
- Děkujeme všem vlastníkům, kteří  vrátili  druhá parkovací místa za spolupráci.  Mohli

jsme tak uspokojit žadatele, kteří žádné parkovací místo neměli. 

Ad 5. Různé
- Paní Solčanská z dozorčí rady navrhla zajistit přeměření průtoku vodoměry. 
- Vchod 588 v současné době instaluje nové domofony. 
- Potvrzení o dani z pronájmu bylo všem vlastníkům předáno dne 8/2/2022 do poštovních

schránek 
- Dotace zelená úsporám byla odeslána. A zároveň příslušnou částku již obdrželi
- Po  revizi  osobních  výtahů  bylo  technikem  doporučena  výměna  baterií  ve  všech

vchodech. Výbor tuto výměnu odsouhlasil. 
- Jelikož  výbor  schválil  snížení  odpadových  nádob  o  jeden  kus,  prosíme  všechny

vlastníky i nájemce o pečlivější třídění odpadu. Děkujeme. Tříděný odpad je zdarma. .  

Pravidelné jednání výboru proběhne 1. března 2022

Zapsal: Blanka Frieszová


