
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Se sídlem: Ruzyňská 583, 162 00  Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 449

ZÁPIS ze shromáždění vlastníků bytových jednotek
konaného dne

23.11.2022  v 18.00 hod v tělocvičně TJ Sokol Liboc
Program:

1. Prezentace při příchodu, vysvětlení způsobu hlasování a představení skrutátorů, volba zapisovatele
2. Schválení programu Shromáždění
3. Zpráva výboru o činnosti 
4. Zpráva dozorčí rady 
5. Schválení vyúčtování služeb vlastníků, zprávy o hospodaření, čerpání Zdroje oprav (ZO) a Provozního

zdroje (PZ) 
6. Schválení rozpočtu na rok 2023 
7. Volba členů výboru a dozorčí rady
8. Vystoupení pana Radka Trachty – spolumajitele pozemku a domu v Pavlovské ul.  č  15  a seznámí

vlastníky s návrhem plánované výstavby objektu s převažující bytovou funkcí doplněnou o funkci obslužnou (občanskou)
jako  jsou  obchodní  plochy,  služby,  ordinace.  Projekt  bude  přirozeně  doplňovat  stávající  modernistickou  zástavbu.
Zastavitelnost  bude  v  souladu  s  okolní  zástavbou,  veškerá  parkovací  stání  budou  řešena  na  vlastním  pozemku,
zachovány a dodrženy budou všechny normy a platné pražské stavební předpisy.
Součástí krátké prezentace bude i nabídka odkupu pozemku č 1766 v k.ú. Liboc o výměře 178m2 majitelům SVJ. 

Dokumenty (čerpání Fondu oprav a Provozního fondu, zpráva o hospodaření za rok 6/2021-5/2022, hospodářský
výsledek  a  rozpočet  na  následující  období  byly zveřejněny  na  nástěnkách jednotlivých  vchodů a  na  webových
stránkách SVJ. 

Ad bod 1) Prezence, vysvětlení hlasování, skrutátoři a volba zapisovatele
Moderátor M. Karfus. přivítal vlastníky, představil p. M. Vodičku, který bude zajišťovat hlasování a paní I. Burešovou,
která bude zapisovatelkou. Dále zdůraznil hlavní cíle této schůze, podal stručný přehled programu. 
Skrutátor p. Vodička sdělil výsledky sčítání – účast 82,14 % podílů všech vlastníků
Shromáždění zvolilo zapisovatelkou paní I. Burešová - schváleno 100% hlasů

Ad bod 2) Schválení     programu   – program byl schválen  100% podílů přítomných vlastníků

Ad bod 3) Zpráva o činnosti výboru –za rok 2022
Úkoly z     minulého shromáždění konané dne 3/11/2022  :
Změny stanov – byla na minulém shromáždění schválena. Hlavní změny: Úprava příspěvků do provozního fondu.
Původních  5  Kč  za  m2 měsíčně  bylo  upraveno  částku  330  Kč  měsíčně  na  jednotku.  Odměna  správce  nebude
vyúčtována jako  služba,  ale  bude  hrazena  z PF  (nejde  o službu).  Změna  příspěvků  z FO do  FD (FS).   Původních
napevno stanovených 15% z FO, bylo nahrazeno Fond domu 3Kč/m2 a Fond oprav 17Kč/m2. Celkové náklady pro
vlastníka se nijak nemění. Do EL byla přidána nová položka FD. Tyto změny v EL nastanou po zaplacení zateplení.
Novým bodem do článku 21 Stanov je, že vlastníci FD mohou vlastníkovi přiznat jednorázovou odměnu za jeho úsilí
v přiměřené výši. Další změny byly spíše formálního charakteru. 
Zateplení střech – výbor obdržel nabídky již v roce 2020.  Rozpočet na rok 2021 počítal s finančními prostředky ve
výši 3,3 mil. Kč Z důvodu finanční náročnosti a nutnosti vyřešit nové hromosvody a investicí do opravy „domečků“ a
odvětrání odpadů na střechách, bylo zateplení střech realizováno v srpnu/září 2022.  Celkové náklady na zateplení
střech byly 2.907.000.Kč včetně stavebního dozoru. Byla pořízená kompletní foto dokumentace vč. videa. 
Dále 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.
Oprava domečků a odvětrání střech - při zateplení byly zkontrolovány domečky a odvětrání odpadů a jejich oprava
bude probíhat  po etapách.  Na „domečcích“ jsou  nové povrchy  (lepenka),  postupně  jsou  plechové výdechy VZT
nahrazovány plastovými. V roce 2023 počítáme s opravou zdiva. Při zateplování jsme zjistili, že v nejhorším stavu jsou
domečky na vchodech Pavlovská 585-588. Tam se bude na jaře 2023 začínat s opravou. 
Oprava fasády 591 – dle plánu z rozpočtu bylo dokončeno čištění a nátěr fasády. Nabídka byla rozšířena o nátěr
parapetů před okny bytů. 
Dále bylo zjištěno, že na fasádě 591 je prorezlé oplechování, kterým do fasády zatéká. Výbor schválil opravu nového
oplechování. Stav oplechování bude potřeba prověřit i na dalších domech SVJ. Současně proběhla oprava komínu.



Shrnutí roku 2022:
1. Dotace programu Panel  stále pokračuje. Jedná se ročně o 406.000 Kč. Příští rok končí splácení úvěru a tím i

dotační program.
2.  Dotace Praha 6 – výbor požádal o dataci (příspěvek) na zkulturnění prostředí, přidělen nám však nebyl. Další

dotační program, který výbor řešil byl v souvislosti se zateplením střech – Zelená úsporám. SVJ již jeden z těchto
programů čerpá a na další jsme nesplňovali kritéria pro přidělení. Resp. úspora energie zateplení střech, kterou
předpokládáme ve výši cca 7% nestačí pro přidělení dotace. Výbor situaci sleduje a pokud bude možnost, určitě
se do programů dotací opět přihlásíme. 

3. Kontrolní  vodoměry -členka  dozorčí  rady  pravidelně  provádí  kontrolu  a  vyhodnocuje  možný  rozdíl  mezi
fakturačními vodoměry a kontrolními. Závěry z této kontroly přednese ve své zprávě. 

4. Opravy parapetů – opět letos proběhly opravy, a to utěsněním zvenčí.
5. Zatékání do bytů v posledních patrech a vlhkost – tento stav nahlásili vlastníci, kteří bydlí v posledních patrech a

to v bytech č. 18 nebo 24. Na střeše, žádné zjevné vady nebyly zjištěny. V souvislosti se zateplením střech jsme
měli možnost podívat se do střechy zevnitř. Dělníci nám vyznačili místa, kde jsou mokré trámy zevnitř. Všechna
tato místa jsou ve všech domech stejná. Domníváme se, že se jedná o problém okolo šachet výtahu a to přechod
mezi  stěnou šachty  a střechou,  kde je  oplechování.  Protože se tento problém neobjevuje při  každém dešti,
nechali jsme opravit možnou příčinu na vchodu Pavlovská 586. Pokud bude úspěšná, bude provedena oprava
všude. 

6. Napadení jehličnatých stromů – na stromech v našem areálu se bohužel vyskytla „sypavka stromová“. Aby se
zabránilo  další  možné kontaminaci,  požádal  výbor odbor  životního prostředí  Prahy 6 po posudku obornou
firmou o kácení a byl dán souhlas. Jedná se o dva jehličnaté stromy před vchody Pavlovská 589 a 590.  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.

7. Dlužníci  –  díky  pravidelné  kontrole  nemá  SVJ  žádné  dlouhodobé  dlužníky  na  pravidelných  zálohách  ani
vyúčtování. Pokud nějaký výpadek nastane, obratem řešíme s vlastníkem. 

8. Nové zvonky ve vchodech –   výběrové řízení, které si zajistili vchody, na výměnu domovních zvonků, tabel a
telefonů v bytech byly osloveny čtyři společnosti, z nichž tři poslaly cenové nabídky. Zvítězila společnost ELDECO
s.r.o., která je držitelem osvědčení pro domovní telefony ABB Welcome Midi. Ke konání shromáždění má 8 z  10ti
vchodů nové zvonky.

9. Hromosvody –  revize z března zjistila,  že stávající  hromosvody nesplňují  normy. Byla objednána firma,  která
proměřila a zkontrolovala odpor stávajících svodů hromosvodů včetně střech. Z celkem 24 svodů, byly vysoké
hodnoty naměřeny na 22. Bude proto vypsáno výběrové řízení  na dodavatele a posléze provedena nezbytná
uzemnění, abychom vyhověli platným předpisům. Termín pro podání nabídek byl do 31/5/2022. Protože se do
daného  termínu  nikdo  nepřihlásil  byl  termín  posunut  do  30/6/2022  a  dodavatelé  znovu  vyzváni.  Nabídky
nakonec po urgencích přišly až v září od tří dodavatelů a to v cenovém rozpětí 230-830 tis. Kč. Všechny firmy byly
znovu osloveny, aby bylo možné nabídky porovnat a udělat skutečný závěr. 

10. Dětské hřiště a nová houpačka – v květnu proběhla výměna písku na dětském pískovišti. Na jaře 2023 bude nová
plachta na pískoviště. Bylo nutné opravit stávající dřevěnou klouzačku, kde se nástupy časem úplně rozpadly.
Dále byla zakoupena nová čtyř sedadlová kyvadlová houpačka. 

11. Graffiti – na poslední schůzi shromáždění jsme o záměru vyřešit vzhled kotelny informovali. Cena 50tis. Kč + DPH
(60.500,-) byla dodržena.Výbor žádal o příspěvek (dar) na zkulturnění prostředí Prahy 6, ten nám však přidělen
nebyl. Doufáme, že tímto řešením tak zamezíme dalšímu pravidelnému nežádoucímu sprejování. 

V květnu 2022 došlo k opětovnému posprejování kotelny v části k tenisovým kurtům, a to v celé délce kotelny.
Událost  byla  nahlášena  na  Policii  ČR  a  pojišťovnu.  Výbor  tak  znovu  oslovil  firmu,  která  již  předchozí  část
posprejovala, aby doplnila i zbývající část. Část nákladů uhradila pojištovna.

12. Autopřístřešky  – parkovací  místa –  z důvodu nedostatku  parkovacích  míst  musel  výbor  koncem roku  2021
odebrat  všem  vlastníkům,  kteří  měli  dvě  parkovací  místa  a  ponechat  jim  jen  jedno.  Vzhledem  k možnému
nedostatku parkovacích míst  do  budoucna bude výbor  řešit  otázku  vybudování  dalších  parkovacích  míst  na
pozemcích SVJ tak, aby každý byt měl min. jedno parkovací místo. 

13. Nové předpisy plateb EL – I přes usilovné jednání s dodavateli služeb (Pražské služby, PRE, PVK atd) jsme museli
navýšit zálohy. Nové předpisy plateb byli  vlastníkům předány prostřednictvím zástupců vchodů s platností od
1.5.2022. Zvýšení bude v souhrnu od 200-600 Kč na byt.  

14. Havárie vody ve vchodu 582 -v tomto vchodu došlo ve suterénních prostorách k havárii vody.  Zatopeny byly
všechny sušárny do výšky 10 cm, chodba v suterénu a celá výtahová šachta. Náklady na opravu výtahu a opravy



v domě řešíme s pojišťovnou. Po posouzení důvodu havárie jsme dospěli k závěru, že daná situace by se mohla
opakovat i v dalších vchodech a bude nutné provést opravy. Naplánováno v rozpočtu na rok 2023. 

15. . Metroprojekt – modernizace trati, kterou na minulém shromáždění prezentovali zástupci Metroprojektu, nám
zaslali nabídku na výsadbu až 10 nových stromů v areálu SVJ, s tím, že o ně bude SŽDC po dobu 6 pečovat. Výbor
vytipuje pozemky, kde by výstavba byla možná a zašle k posouzení. Tato výsadba bude po ukončení modernizace
trati, která pravděpodobně začne v roce 2027. 

ENERGIE A SLUŽBY

Plyn -Jak jsme informovali na minulé schůzi shromáždění SVJ. Dodavatel měl uzavřenou smlouvu s  firmou Bohemia
energy, která v říjnu 2021 skončila. Cena plynu, kterou jsme měli nasmlouvanou, tak nebyla dodržena a listopad a
prosinec jsme měli dodávku plynu za spotové ceny. 
Od 1. ledna 2022 má správa kotelny uzavřenou smlouvu s firmou ČEZ a to za cenu 1700 Kč/MWh a to na 3 roky. Od
krize s plynem jsme v každém zápise z výboru věnovali část právě situaci s energiemi a dalšími službami. (opětovné
znovu zprovoznění LTO, zapojení generátoru na naftu v případně blackoutu..)

Komunální  odpad -  poplatky za komunální odpad se zvedli  o 100 %. Výbor rozhodl o snížení počtu odpadových
nádob o jednu. (úspora činní 57tis. Kč/rok). Výbor dále vyzval vlastníky k třídění odpadu, který je zatím zdarma.

PRE zaslalo informační dopis, kde od dubna 2022 zdražili o 20%. Dne 13/11/2022 přišel nový předpis záloh s  účinností
od 1/1/2023, kde bude záloha upravena v souladu paragrafu 19e energeického zákona, který stanový maximální cenu
vládou. Tj. 6 Kč/kwh a stálý měsíční plat 132 Kč za odběrné místo. 

Voda – PVK zdražilo vodné a stočné v průměru o 6Kč/m3. PVK dále plánuje od ledna 2023 zdražení vody až o 30 %.
PVK má monopol, a tak jsme kromě šetření vody, omezeni v dalších možnostech. Přesto výbor řešil dotaci „dešťovka“
a její využití pro účely SVJ.
Odpověď pana Zikmuna – voda dle PVK by se dle aktuálního ceníku se měla navýšit o 18,5%

Údržba zeleně – získali jsem dotaci na prořez stromů a v letních měsících necháváme pozemek před Pavlovskou 585-
588 a okolo hřiště jako louku, kde se neseče. 

Vzhledem  k  situaci  na  energetických  trzích  a  geopolitické  situaci  v  Evropě,  konkrétně  z  důvodu  možné  krize  z
nedostatku plynu. V případě stavu nouze má SVJ možnost napojení kotelny na původní palivo za použití nejnovějších
technologií. Pro opětovné spuštění kotelny na lehký topný olej bude potřeba investice do kombinovaného hořáku,
vyčištění  nádrží  a  revize,  potrubí  ke  kotli  a  úprava  MaR.  Největší  položku  tvoří  hořák  –  cca  450tis.  Kč.  Celkem
odhadujeme investici okolo 600tis. Kč protože některé práce již proběhly. (čištění kotlů) a částečné natažení potrubí
ke kotlům. 

Výbor se samozřejmě zabývá i dalšími možnými náměty, jak zabezpečit energie – např. fotovoltaika, tepelná čerpadla
vč. dotačních programů apod

Dotazy: pan Zikmund:
  -proč byla vybrána firma, která na práci využívá subdodavatele, že je to finančně nevýhodné, 
odpověď: pan Koten - firma byla ověřená, recenze ze státních podniků
dotaz: dále proč Výbor dosud neaktualizoval web stránky, jak navrhovala DR - mohly by zde být např. návrhy 
výběrových řízení a vlastníci by byli informováni předem
odpověď: 
  - dále pan Zikmund neměl dotazy, jak sám řekl, na většinu dalších dotazů, které měl, mu výbor odpověděl již před 
shromážděním v dokumentu, který společně s panem Koubou výboru zaslali. Na nezodpovězené dotazy je potřeba 
kontaktovat účetní firmu. 
dotaz: paní Hynková: v posledních letech poklesl tlak vody - zda u nás nebo celkově v Praze? a zda regulujeme 
teplotu teplé vody, která jde do rozvodu v domech?
Odpověď: tlak vody určuje PVK  tlakem ve vodovodním řadu. Teplota teplé voda je nastavena na 55st. 

Ad bod 4) Zprávu Dozorčí rady přednesl její předseda p. S. Chalupa. Znovu zopakoval hlavní investiční akce během
mandátu výboru a dozorčí rady. Byla to rekonstrukce kotelny a přechod na plyn, zateplení střech a menší investicí
byla výměna tabel zvonků a domofonů. Podrobnější informace jsou ve zprávě dozorčí rady umístěné na webu SVJ. 



Dále pan Chalupa poděkoval výboru SVJ a členům DR za jejich příkladný přístup a spolupráci při plnění určených
úkolů. Proto shromáždění navrhl členům výboru SVJ a DR mimořádnou jednorázovou odměnu 3.000 Kč za dobře
odvedenou práci za uplynulé volební období. 

Hlasování: bod 4 byl schválen  100% podílů   hlasů přítomných vlastníků  

Ad bod 5) Schválení vyúčtování 2021/2022 zprávy o hospodaření, čerpání Zdroje oprav (ZO) a Provozního zdroje
(PZ) 
Tento  bod  přednesla  paní  Frieszová.  Všechny  dokumenty  byly  zveřejněny  na  nástěnkách  a  na  webu  SVJ
v zabezpečené sekci. K největší úspoře došlo na topení. Vlastníkům se tak letos vracelo na přeplatcích cca 577 tis. Kč. 
Dále paní  Frieszová podrobněji  vysvětlila,  co obsahují  položky  v čerpání Fondu oprav  a to  především „Opravy  a
malování v kotelně, opravy v SVJ“. Dále byla opravena chyba v součtu v Provozním fondu, kde byly 2x započítány
náklady na telefonní poplatky. Za tuto nesrovnalost se omlouváme. 

Hlasování: bod 6 byl schválen:  98,84% podílů přítomných vlastníků bylo pro, 0% proti, 1,58% se zdržel 

Ad bod 6) Schválení rozpočtu na rok 2022
Čerpání  rozpočtu  představil  pan  Koten.  Z  oprav  na  rok  2023  je  počítáno  s rekonstrukcí  hromosvodů,  výměna
kulových uzávěrů na přívodech teplé vody do domů, opravy oplechování na štítových střechách a výměna všech
vodoměrů v bytech. 

Hlasování: bod 6 byl schválen  100% podílů   hlasů přítomných vlastniků  

Ad bod 7) Volba členů výboru a dozorčí rady
Tento bod přednesl pan Karfus a představil všechny staro-nové členy výboru a dozorčí rady. Dále vyzval vlastníky
z pléna, zda by někdo další chtěl být členem voleného orgánu. Následně proběhlo hlasování nejdříve členové výboru
jmenovitě: Ilona Burešová, Blanka Frieszová, Karel Prokůpek, Alenka Šebíková, Marie Urbanová, Jaroslav Uhlíř, Alice
Vagenknechtová,  Jiří  Koten,  Martin  Karfus,  Simona  Zálepová  a  poté  členové  dozorčí  rady  jmenovitě:  Stanislav
Chalupa, Iveta Solčanská, Martin Randus. 

Hlasování: bod 7a byl schválen  100% podílů   hlasů přítomných vlastniků - výbor  
Hlasování: bod 7b byl schválen  100% podílů   hlasů přítomných vlastniků – dozorčí rada  

Ad bod 8) Vystoupení pana Radka Trachty – spolumajitele pozemku a domu v Pavlovské ul. č 15 a seznámí vlastníky
s návrhem plánované výstavby objektu s převažující bytovou funkcí doplněnou o funkci obslužnou (občanskou) jako
jsou obchodní plochy, služby, ordinace.

Pan Trachta nabídl členům SVJ odkup jejich vlastnických podílů na pozemku č. 1766 v kú Liboc o výměře 178m2 za
cenu  6.463Kč/m2  (odpovídá  celkové  ceně  pozemku  ve  výši  1.150.432  Kč  ).  Pan Trachta si  vyhrazuje  právo  na
neuzavření  smlouvy,  zejména  v závislosti  na  počtu  zájemců  o  odprodej  a  možných  omezení  převoditelnosti  u
jednotlivých podílů.  Zájemci  o odprodej se  mohou hlásit  panu Trachtovi na  tel č. 724 032 519 či  emailové adrese
t  rachtano@seznam.cz   nejpozději do 31.12.2022.

Pan Karfus ukončil schůzi shromáždění ve 20.00 a poděkoval všem vlastníkům za účast popřál všem hezké prožití
Vánočních svátků 

Zapsala: I. Burešová 07.12.2022
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