
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. června 2022

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

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

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu

- V záležitosti  zateplení  proběhla  schůzka  se  zástupci  dodavatelů.  Nabídka  je  na
foukanou izolaci. Jako ideální se jeví minerální vata. Výbor řeší otázku profinancování,
resp. možnost splátkového kalendáře. Možný termín realizace je měsíc září- říjen 2022.

- Otázka  hromosvodů  –  po  schválení  výborem byla  rozeslána  poptávka  s výběrovým
řízením; nyní očekáváme odpovědi.

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

Výbor řeší dva případy výpadků záloh za služby. Oba vlastníci byli kontaktováni. 

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií
Výbor se opětovně zabýval stávajícím stavem v dané záležitosti. Opět diskutoval možný
nákup kombinovaného hořáku. Jsme technicky připraveni na obě média – plyn i topný
olej. Za současných podmínek na trhu s energiemi, výbor doporučil pro tento okamžik
pozastavit  další  investice  a  sledovat  cenový  vývoj,  je  zde  určitý  časový  prostor  na
konečný závěr.

Ad 4. Různé

- Dne 18/5/2022 v nočních hodinách byla posprejována část kotelny směrem k tenisovým
kurtům. Tato událost  byla  nahlášena  na Policii  ČR a pojišťovnu.  Výbor doporučuje
pokračovat v profi graffiti na kotelně na základě výše proplacené škody pojišťovnou. 

- Ve vchodu 591 bylo dokončeno čištění a nátěr fasády. Nabídka byla rozšířena o nátěr
parapetů v bytech. 

- Dále bylo zjištěno, na fasádě 591 prorezlé oplechování, kterým do fasády zatéká. Výbor
schválil  opravu  nového  oplechování.  Stav  oplechování  bude  potřeba  prověřit  i  na
dalších domech SVJ. Současně proběhne oprava komínu.

- Dne  31.  května  byl  přistaven  velkoobjemový  kontejner.  Výbor  děkuje  všem
brigádníkům, kteří se aktivně do akce zapojili! Žádáme všechny o udržování pořádku ve
společných prostorech. 

- Dne 2/6/2022 proběhly  odečty  bytových vodoměrů a  současně  i  patních  vodoměrů.
Děkujeme všem vlastníkům za spolupráci při odečtech. 

- Došlo ke změně úklidové společnosti k datu 1. května 2022.
- Výbor schválil nákup dětské certifikované houpačky na hřiště. 
- V květnu proběhlo dvakrát sekání trávy.



- Na některých stromech v našem areálu se bohužel vyskytla „sypavka stromová“. Aby se
zabránilo další možné kontaminaci, požádá výbor odbor životního prostředí Prahy 6 po
posudku obornou firmou o mimořádné kácení. Jedná se o dva jehličnaté stromy před
vchody Pavlovská 589 a 590.

- Byla provedena výměna zvonků a domofonů ve vchodu Ruzyňská 584 a v průběhu
června proběhne výměna ve vchodu Ruzyňská 583. 

- Po dobu prázdnin bude kancelář otevřena v úterý 19. července a pak další
úterý 18. srpna 2022. Od 16-18hod. 

- Zprávu o jednání Dozorčí rady dne 1. 6. 2022 přednesl její předseda St. Chalupa, který
přednesl náměty na zlepšení činnosti výboru a DR a dále výbor seznámil s podněty od
vlastníků. 

- Pravidelné zasedání výboru proběhne 6. září 2022.

Zapsal: Martin Karfus


