
SPOLEČ�ENSTVÍ� VLASTNÍ�KŮ�  JEDNOTEK DOMŮ�  PAVLOVSKA�  A RŮZYN� SKA�
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. dubna 2022

Přítomni:  Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř,  Prokůpek, Urbanová, Koten, Burešová,
Zálepová, Vágenknechtová
Za DR: Solčanská, Chalupa

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

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu

- V záležitosti  zateplení  střech  nemůžeme momentálně  nic  podnikat.  Jak  byla  podána
informace v zápisu z březnového jednání výboru, investici musí schválit shromáždění.
CN nabídka bude zajištěna před shromáždění z důvodu aktuálnosti cen materiálu.

- V záležitosti  uzemnění  hromosvodů budou pracovat  na dalších  krocích  Ing.  Němějc
a Ing. Karfus a pan J. Uhlíř

- .
Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících; nové evidenční listy

Finanční situace je v pořádku, nemáme stále žádné závažné problémy. Řešíme ojedinělé
případy, způsobené však spíše liknavostí některých jednotlivých vlastníků. 
Nově  vypracované  evidenční  listy  reagují  na  nárůst  cen  vodného,  odvozu  odpadu
a „odhadu“  nárůstu  cen  energií.  Budou  rozdány  neprodleně  vlastníkům  bytových
jednotek. Zálohovou platbu je nezbytné uhradit k     datu 20. dubna 2022!!!  

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií

Stávající  neutěšený  stav  je  plně  popsán  v zápisu  z březnového  jednání  výboru,
v mezidobí k významným změnám nedošlo. Výbor diskutoval pořízení kombinovaného
hořáku. Jde o náročnou investici ve výši cca 350 tisíc Kč+ DPH. Závěr projednávání:
výbor souhlasí s nákupem kombinovaného hořáku.
Vývoj cen energetických vstupů (plyn/LTO) denně monitorujeme.
Výbor se samozřejmě zabývá i dalšími možnými náměty, jak zabezpečit energie – např.
fotovoltaika, tepelná čerpadla vč. dotačních programů apod. 

Ad 4. Různé

- V návaznosti  na  stoprocentní  nárůst  cen  za  svoz  odpadu  naléhavě  a  opakovaně
apelujeme  na  všechny  vlastníky  i  nájemce,  aby  udržovali  pořádek  v  prostoru  pro
kontejnery a třídili odpad!!!    

- Ve vchodech 585 a 588 byly instalovány firmou Eldeco domofony.
- Ve vchodech 582 a 591 budou v dubnu instalovány nové domofony
- Pravidelné jednání výboru proběhne 3. května 2022.
- Práci ve výboru ukončila paní Firchová. Nahradí ji paní Alice Vágenknechtová (588).

Zapsal: Martin Karfus
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