
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 4. října 2022

Přítomni:  Karfus,  Frieszová,  Šebíková,  Prokůpek,  Urbanová,  Koten,  Zálepová,
Vágenknechtová,  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 

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
Zateplení střech viz bod Ad4 
Hromosvody  –  na  podkladě  výběrového  řízení  došly  určité  nabídky  ve  značném
finančním rozdílu. Očekáváme ještě jednu nabídku a poté výběrová komise vyhodnotí
obdržené návrhy a závěr předloží výboru. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících; nové evidenční listy
Žádné  zásadní  problémy  neevidujeme.  Celé  vyúčtování  SVJ  za  období  6/21-5/22
skončilo  přeplatkem  cca   750  tisíc  Kč.  Jednotlivé  evidenční  listy  byly  předány
vlastníkům proti podpisu. Nedoplatky musí vlastníci zaplatit do 31.10.2022 a přeplatky
budou vlastníkům vyplaceny do 30.11.2022

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

Ad 4. Zateplení střech¨
Práce byly započaty 25/8/2022 a byly dokončeny 15.9.2022
SVJ si dále najalo profesionální stavební dozor, který smlouvu upravil a připomínky
byly zakotveny do dodatku č. 1. Celková cena je činila 2,890 tis.  Kč vč. DPH.a včetně
víceprací oproti navrhovanému rozpočtu, který počítal s částkou 3,300 tis. Kč

Při  skutečném  odkrytí  a  zafoukávání  byly  zjištěny  jisté  odchylky  od  projektové
dokumentace, proto došlo k víceprácem. 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. 

Žádné vady a nedodělky nevznikly. Tepelná úspora celé akce by měla činit cca 7 %.
Pokud by se někomu v posledních patrech objevilo zatékání, prosíme o okamžité
nahlášení, abychom mohli řešit v rámci záruky.

Ve 4 vchodech v celém SVJ byl poskytnut přístup k elektrickému proudu. Částka bude
těmto vchodům kompenzována z FO a odečte se ve vyúčtování v příštím účetním roce.



Ad 5. Různé
Dne 29. 9. 2022 proběhla seč.

Od ledna 2023 bude platit novela zákona č. 67/2013 Sb. Pro účely SVJ bude nutné vyměnit
současné měřice TV a SV za dálkově odečitatelné. Od ledna 2027 je toto již povinné.

Na dvou parkovacích místech č.109 stojí nepojízdné vozidlo a č. 28 stojí neoprávněně vozidlo.
Policie  odmítla  situaci řešit,  protože jde o soukromý pozemek. Výbor proto musí najít  jiné
řešení.

19/9/2022 začala topná sezona.

Na základě odborného posudku arboretisty a s vědomím řádného hospodáře výbor rozhodl o 
pokácení dvou napadených stromů a jejich nahrazením výsadbou dvou nových.

Předběžný termín shromáždění bude dne 23 nebo 24. listopadu 2022. Vlastníci  budou včas
informováni. 

Pravidelné zasedání výboru proběhne 1. listopadu. 2022.

Zapsal: Martin Karfus


