
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 2.března 2022

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Uhlíř, Prokůpek, Firchová, 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. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
- zateplení střech – úkol trvá, vzhledem k měnícím se cenám dodávek pohonných hmot,

dávají  dodavatelé  CN  s platností  max  14  dní.  Což  v našem  případě  je  naprosto
nevyhovující. Takovou investici musí schválit shromáždění a je tedy potřeba dodavatele
oslovit na podzim. 

- V otázce  hromosvodů  –  výběrová  komise  připravuje  výběrové  řízení  k realizaci
uzemnění.

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících
Dlužníci z minulého měsíce své závazky vůči SVJ uhradili. Nové předpisy plateb, které
jsme v minulém zápise avizovali budou s platností od 1.5.2022. Zvýšení bude v souhrnu
od 200-600 Kč na byt.  

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií a služeb

Navýšení cen služeb u některých dodavatelů proběhlo od ledna 2022. Vyúčtování tepla
a teplé vody proběhne v červnu 2022. PRE avizovala zvýšení od dubna 2022. Vzhledem
k turbulentním cenám benzínu a nafty

Rekonstrukce kotelny realizovaná v roce 2020-2021 počítala se dvěma zdroji vytápění.
Hlavní nový zdroj vytápění byl plyn, záložní zdroj vytápění byla nafta, nebo li lehký
topný olej (LTO). 
Vzhledem k situaci na energetických trzích a geopolitické situaci v Evropě, konkrétně z
důvodu možné krize z nedostatku plynu, SVJ ponechalo v kotelně původní nádrže na
lehký  topný  olej.  Plyn  zdražil  natolik,  že  jeho  momentální  cena  je  vyšší  než  cena
lehkého topného oleje. Z tohoto důvodu, stavu nouze, SVJ zvažuje možnost napojení
kotelny na původní palivo za použití  nejnovějších technologií,  aby se minimalizoval
dopad na životní prostředí.

Výbor  proto  rozhodl  o  zjištění  názorů  spolumajitelů  bytových  jednotek  pomocí
ANKETY  ve  věci  investování  do  kotelny  a  možnosti  přepínání  topného  média
plyn/LTO. 

Výše investice: SVJ má k dispozici kombinovaný hořák, lze ho ovládat manuálně, nejde napojit
na současný systém měření a regulace (MaR).
Pro  opětovné  spuštění  kotelny  na  lehký  topný  olej  je  potřeba  kombinovaný
hořák cca 350,000 Kč plus DPH.
Osvědčení  o  stavu komínu  je  k  dispozici.  Komíny  zvládnou  zátěž  větší  než
potřebujeme v danou chvíli.
Vyčištění nádrží a jejich revize právě probíhá, cca 64,000 Kč.  
Je potřeba napojit vedení potrubí ke kotli, cca 50,000 Kč
Úprava MaR na ovládání hořáku 



Závěr: Předpokládaná cena investice je 500,000 Kč. Jedná se o diverzifikaci rizik, kotelna bude
mít dva zdroje vytápění, plyn a LTO. Návratnost této investice záleží na ceně LTO. SVJ
předpokládá, že kotelna může mít dva zdroje paliva na období minimálně 10-15 let

Ad 4.. Různé
- Vchod 588 dokončila instalaci nových domofonů. Drobné dodělávky ještě probíhají. 
- Společnost  Metroprojekt  odpověděla  na  dotazy  vlastníků.  Tyto  odpovědi  jsou

k dispozici v kanceláři SVJ. 
-  Oprava centrální antény -  proběhla 
-  Zjištěny nové díry na fasádách po ptactvu – opravu zajistíme
- Ve  vchodu  Pavlovská  585  byly  schváleny  nové  zvonky.  O  termínu  instalace  bude

vlastníky vchodu informovat jejich zástupce. 

Pravidelné jednání výboru proběhne  5.dubna 2022

Zapsal: Blanka Frieszová


