
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 dne1. listopadu 2022

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

1. Kontrola úkolů z minulého zápisu 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Problematika dodávek energií
4. Havárie vody ve vchodu 582
5. Termín konání shromáždění SVJ
6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu
Na podkladě výběrového řízení došly určité nabídky ve značném finančním rozsahu.
Stále  čekáváme  ještě  jednu  nabídku  a  poté  výběrová  komise  vyhodnotí  obdržené
návrhy. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících; nové evidenční listy
Zásadní problémy neevidujeme. V SVJ nemáme žádného dlužníka, k 30.10.2022 byly
zaplaceny  všechny  nedoplatky  z vyúčtování  a  přeplatky  budou  všem  vlastníkům
vyplaceny do 30.11.2022.

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií
Výbor stále sleduje situaci na energetickém trhu před nadcházející  zimou a zajištění
dodávek plynu. Jsme technicky připraveni na obě média – plyn i topný olej. V současné
době topíme plynem, k žádným omezením nedochází.

Ad 4. Havárie vody ve vchodu 582
V daném vchodu došlo ve sklepních prostorách k havárii vody. Poděkování patří všem,
kteří  napomohli  situaci  operativně  a neodkladně řešit.  Po posouzení  důvodu havárie
jsme dospěli k závěru,  že daná situace by se mohla opakovat i v dalších vchodech a
bude nutné provést nápravná opatření – výměnu kulových ventilů na přívodech vody i
na zpátečkách.
Zasažena  byla  i  elektronika  na  spodu  výtahové  šachty  –  řešíme  prostřednictvím
pojišťovny.

Ad 5. Termín konání shromáždění SVJ
Shromáždění  SVJ proběhne dne  23.  listopadu 2022 od 18 hodin v     prostorách TJ  
Sokol.  O  programu  budete  informování  na  nástěnkách,  případně  u  jednotlivých
vchodových zástupců. Jedná se jedná organizačně o náročnou akci, žádáme o maximální
účast, případně prostřednictvím plné moci delegujte svůj hlas sousedovi.

Ad 6. Různé
-Do sušáren budou instalovány termostatické ventily s pevným nastavením, aby nedocházelo
k nadměrnému přetápění.
-V listopadu proběhne již odsouhlasené kácení dvou vybraných stromů a výsadba nových.
-16.listopadu se uskuteční poslední sekání trávy a úklid listí.
-Hostem na jednání výboru byl podnikatel pan Radek Trachta, který koupil dům, který sousedí
s Pavlovskou 591 a naší kotelnou. Jeho záměrem je projekt na postavení obytného domu. Chce
s ním  seznámit  vlastníky  našeho  SVJ;  požádal  o  možnost  vystoupit  na  našem  chystaném
shromáždění. Výbor nemá námitky, aby pan Trachta osobně vystoupil, svůj záměr vysvětlil a
odpověděl na případné dotazy. V rámci pozvánky na shromáždění budou o jeho záměru všichni
členové blíže informováni.
-Výbor diskutoval návrh dozorčí rady na udělení mimořádné finanční odměny členům výboru a
dozorčí rady v souvislosti s ukončením tříletého funkčního období. O návrhu se hlasovalo a
bude předložen vlastníkům na shromáždění.



Pravidelné zasedání nového výboru proběhne 6. prosince 2022.        Zapsal: Martin Karfus


