
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 6. září 2022

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Prokůpek, Urbanová, Koten, Zálepová, Vágenknechtová, Uhlíř,
Burešová

Za DR: Solčanská, Chalupa

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Problematika dodávek energií
4. Zateplení střech
5. Různé – události červenec a srpen

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu

- Zateplení střech viz samostatný bod v zápisu č. 4  .
- Otázka hromosvodů – na výběrové řízení nepřišly žádné nabídky. Proto člen komise

pan Němejc znovu oslovil dodavatele. Zpětnou vazbu dali tři zájemci, kteří si domluví
schůzku v SVJ v průběhu září.

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

Několik  vlastníků  si  opomnělo  zvýšit  zálohy,  proto  vznikly  malé  nedoplatky.  Tito
vlastníci  byly  vyzváni  k doplacení  rozdílů  a  úpravy  výše  záloh.  Účetní  firma  má
všechny podklady pro vyúčtování 2021/2022, které by měla do poloviny září zaslat ke
kontrole.  

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií
Přes  prázdniny  k žádnému zdražování  energií  nedošlo,  tudíž  platí  nastavené  zálohy.
Jsme technicky připraveni na obě média – plyn i topný olej. Výbor dále sleduje situaci
na energetickém trhu před nadcházející zimou a zajištění dodávek plynu. 

Ad 4. Zateplení střech¨
Na základě výběrového řízení jsme obdržely nabídky od 4 firem. Výběrová komise se sešla dne
19/7/2022 a vybrala firmu TexColor. Práce byly započaty 25/8/2022 a měly by být dokončeny
do konce září 2022.
SVJ si  dále  najalo  profesionální  stavební  dozor,  který  smlouvu upravil  a  připomínky  byly
zakotveny do dodatku č. 1. Celková cena je 2,8 mil. Kč vč. DPH
Na střechách byly v minulosti provedeny sondy. Ale při skutečném odkrytí a zafoukávání byly
zjištěny  odchylky  od  projektové  dokumentace  a  je  tedy  pravděpodobné,  že  budou  nějaké
vícepráce. Firma vede stavební deník, do kterého je vše zaznamenáno.

Dále jsme se s firmou domluvili na drobných opravách na povrchu střechy v místech, kde by
mohlo zatékat. 

Byly vybrány 4 vchody v celém SVJ, které poskytly přístup k elektrickému proudu. V SVJ
vedeme evidenci kolik dní je který vchod připojen. Elektřina je napojena na osvětlení v domě.
Částka bude těmto vchodům kompenzována z FO a odečte se ve vyúčtování v příštím účetním
roce.



Ad 5. Různé
Dne 6-7/7/2022 proběhla seč a prořez keřů

587 byla provedena výměna topení (těles) v suterénních prostorech. 

Střecha 591 – zjištěny díry v plechu oprava byla provedena při natírání čelní fasády na 591. Do
budoucnosti je potřeba zkontrolovat na všech domech. Pod oplechováním bylo vosí hnízdo. 

588 3NP likvidace sršního hnízda na balkoně bytu, museli být povoláni horolezci. Další vosí
hnízdo se nacházelo na fasádě vedle okna do bytu a na 585 na společném balkonu. 

Kontrola stoupačky v Pavlovské 591 proběhla dne 18/7/22 z důvodu hučení a vibrací. Poté, co
se nájemce odstěhoval již k podobným problémům nedochází

Dne  19/7/2022  byly  na  kotelnu  namalovány  nové  graffiti.  Dokončeno  31/7/2022.  Včetně
vyrovnání s pojišťovnou

Ozvali  se dva zájemci o koupi pozemků u kotelny.  Souhlas s prodejem musí vyslovit  sami
spoluvlastníci. Jelikož se nejedná o vlastnictví SVJ, výbor se tím dále nebude zabývat.  
Je ale možné, že budete těmito zájemci osloveni. 

Během prázdnin se změnil vlastník ve dvou bytech. V této souvislosti apelujeme na všechny
prodávající,  aby si dobře zkontrolovali  předmět smlouvy a především podíly na společných
pozemcích. 

Kácení  stromů – na základě  posudku od arboretisty  se  ozval  jeden z nájemců proti  kácení
těchto dvou napadených stromů. Navrhoval ošetření postřikem 2x ročně po dobu 3 let,  kde
výsledek je 50:50. Celkové náklady by byly v řádech 100tis. Kč
S péčí  řádného hospodáře výbor rozhodl,  dle posudku a doporučení  arboretisty  tyto stromy
pokácet a na místo nich, vysadit nové. 

Zástupci Metroprojektu, kteří řeší výstavbu rychlodráhy, nám zaslali nabídku na výsadbu až 10
nových  stromů  v areálu  SVJ,  s tím,  že  o  ně  bude  SŽDC  po  dobu  6  pečovat.  Více  bude
projednáno na schůzce se zástupci Metroprojektu. 

Znovu  chodí  obchodníci  a  nabízejí  seřízení  oken  a  prohlašují,  že  je  poslalo  vedení  SVJ.
Důrazně se proti tomu ohrazujeme, tato akce není organizována SVJ. Pokud takové akce jsou,
vlastníky včas předem informuje i o termínu atd. 

Dále varujeme všechny vlastníky před takovými obchodníky, kteří před koncem roku mohou
naše SVJ navštívit a nabízet různé produkty (úspory energií atd)
. 

- Pravidelné zasedání výboru proběhne 4. října 2022.

Zapsala: Blanka Frieszová


