
 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 13. prosince 2022

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

Program: 
1. Kontrola úkolů z minulého zápisu výboru a zápisu ze shromážděné SVJ 
2. Schválení finančních příjmů a výdajů, zpráva o dlužnících
3. Problematika dodávek energií
4. Výběrové řízení na uzemnění hromosvodů
5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů z minulého zápisu výboru a zápisu ze shromáždění SVJ
Výbor vyhodnotil plní úkolů, konstatoval s oceněním vysokou účast na shromáždění (82,14%).
K některým jednotlivým konkrétním bodům:
- Ve společných prostorech byly nainstalovány termostatické hlavice s cílem zamezit plýtvání
energií. Případné připomínky hlaste na výbor SVJ.
- Schválené kácení stromů proběhne v měsíci lednu. O pořezané dřevo je zájem, nabídneme jej
k  odkupu.  Proběhne  i  likvidace  větví  a  odfrézování  pařezů.  Vysazení  nových  stromů  pak
proběhne na jaře (jde o bobkovišeň a jinan dloulaločný (Ginko biloba)
- Výbor diskutoval průběh shromáždění  se závěrem, že program byl naplněn a byla přijata
opatření k dalšímu zlepšení činnosti výboru. Poděkování patří všem, kteří se proaktivně zapojili
do průběhu jednání.
- Proběhlo jednání s bankou Moneta ohledně poplatků na běžném účtu a lepšímu zúročení na
spořícím účtu. Banka nám nebyla schopna na místě vyhovět, je potřeba další schůzka v lednu. 

Ad 2. Schválení finančních příjmů a výdajů a zpráva o dlužnících; nové evidenční listy
Každý měsíc probíhá kontrola plateb záloh vlastníků, případné nedostatky jsou bez odkladu
řešeny. 

Ad 3. Problematika zajištění dodávek energií
Výbor  průběžně  sleduje  situaci  na  energetickém  trhu  před  nadcházející  zimou  a  zajištění
dodávek energií. Účastníci shromáždění byli obšírně informováni.
Byli jsme jako SVJ osloveni firmou TEDOM energie s.r.o Brno, která nabízí dodávky elektřiny
za  spotové  ceny.  Společnost  je  členem  Asociace  nezávislých  dodavatelů  energií.  Cena  je
složena  dle  sazeb účtovaných podle hodinových cen dosažených obchodováním na denním
velkoobchodním trhu a ceny za služby obchodu. Výbor nabídku vyhodnotil jako zajímavou a
v lednu se k ní vrátíme. 

Ad 4. Výběrové řízení na uzemnění hromosvodů
Bylo  ukončeno  výběrové  řízení  na  dodavatele  zemních  prací  pro  hromosvody  na  našich
domech. Výběrová komise doporučila společnost Horák. Hlavním kritériem byla cena a délka
záruční lhůty včetně revize. Celkem byly v soutěži 4 společnosti. Nyní výbor vybírá stavební
dozor,  který  zajistí  dohled  nad kvalitou  realizace  zakázky.  Realizace  může proběhnout  dle
klimatických podmínek – jaro 2023. 



Ad 5. Různé
-  Výbor odsouhlasil  částečnou změnu ve vztahu k účetní  firmě, která pro nás tyto činnosti
provádí.
- Výbor odsouhlasil rovněž dárek pro důchodkyně (vánoční hvězda).
-  V lednu  bude  ustanovena  výběrová  komise  na  instalaci  nových  bytových  vodoměrů
s dálkovým  přístupem.  Důvodem  je  konec  5ti  leté  životnosti  původních  vodoměrů.
Upozorňujeme,  že  u  výměny bude  nezbytná  fyzická  přítomnost  vlastníka  bytové  jednotky.
Předpokládaný termín realizace je květen/červen 2023. 
- Obyvatelé vchodu 584 žádají opravu zámku vchodových dveří, kde stále dochází k potížím.
Opravu budou financovat z prostředků fondu samosprávy 584. 
- Příští zasedání výboru proběhne 3. 1 2023, následně potom každé druhé úterý v měsíci.

Všem vlastníkům přejeme klidné prožití svátků vánočních.

Zapsal: Martin Karfus


