
 
 

Příloha č.4 Strana 1 / 10 

 

 

Zpráva o činnosti výboru 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p. 933 

v letech 2013 - 2014 
 
Vážení vlastníci, 
 
dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa I 

– Podkovářská č.p. 933. 
 
Na základě voleb členů výboru na Shromážděná vlastníků v lednu 2013, výbor pracoval ve 
složení Mgr. Michael Tintěra – předseda výboru, Ing. Bohumila Zemanová – místopředsedkyně 
výboru a další členové Ing. Martin Glogar, Lucie Hončlová, Petr Samohejl. 

 
Ve stručnosti by se hlavní oblasti činnosti Výboru dali charakterizovat: 

a) Ekonomická – výboru se podařilo výrazně zlepšit situaci u dlužných částek, kdy se 
objem dlužných částek z předchozích let výrazně snížil. Přejednáním některých smluv 
došlo k výrazné úspoře v oblasti ročních nákladů v řádu několika set tisíc Kč. 
 

b) Provozní – kromě obvyklých aktivit souvisejících s klasickým provozních chodem 
několikavchodového objektu, se výbor musel zabývat problematikou zatékání přes 
jednu z našich střešních teras. Vzhledem k rozsahu předpokládaných oprav, řešil 
výbor danou opravu postupnou lokalizací příčiny. 
 

c) Správní – Výbor musel řešit několik správních záležitostí, související se změnou 
výboru, změnou stanov. Rovněž se intenzivně věnoval změně legislativy mající vliv 
na fungování našeho SVJ (nový občanský zákoník, změny zákona o hospodaření 
s energiemi). 

 
S jednotlivými body naší agendy se můžete seznámit podrobně v následujícím textu. 
 
 
1. Informace o výboru 
 

Kromě členů výboru, jenž jsou uvedení výše, byl na Shromáždění vlastníků v lednu 
2013 zvolen revizorem Ing. Lukáš Herout. 

 
• Informace o činnosti výboru – výbor se pravidelně schází a projednává aktuální činnosti 

vykonávané správou domu. Ze schůzí jsou vedeny podrobné zápisy, které jsou uveřejněny 
ve vchodech našeho domu a na webových stránkách společenství www.novaharfa.info . 

 
• Komunikace – pro zveřejňování důležitých informací, zápisů apod. jsou zřízeny webové 

stránky dostupné na adrese www.novaharfa.info , zároveň výbor používá email 
podkovarska@seznam.cz . Dotazy na provozní záležitosti domu posílejte na správu domu 
PPM a.s. zastoupené správcem panem Pontem (pont@ppm.cz ), dotazy ohledně 
vyúčtování směřujte na paní Pokornou (pokorna@ppmas.cz ). 
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2. Přehled činnosti za uplynulé období 
 
• Zahájení činnosti Výboru – Výbor, v novém složení uvedeném výše a zvoleném na 

Shromáždění dne 23.1.2013, se poprvé sešel 18.2.2013. Proběhla volba předsedy a 
místopředsedy výboru. Následně bylo nové složení výboru zapsáno do Obchodního 
rejstříku. Schůze výboru se pravidelně zúčastňuje také nově zvolený revizor. Byla 
dohodnuta forma spolupráce Výboru a Revizora, resp. způsob provádění kontrolní činnosti 
revizora vůči výboru. 
 

• Stanovy SVJ – výbor připravil stanovy dle návrhů odhlasovaných na Shromáždění vlastníků. 
Nové stanovy byly zveřejněny na webu SVJ a také zaneseny do Obchodního rejstříku. 
 

• Zápis ze Shromáždění – výbor probral podklady ze shromáždění a z jednání zpracoval 
zápis, který byl následně zveřejněn na webu SVJ. 
 

• Pojištění odpovědnosti výboru – výbor zajistil aktualizaci smlouvy s pojišťovnou formou 
dodatku ke smlouvě, který zohlednil nové složení výboru SVJ. 
 

• Smlouva pojištění domu – Výbor po diskusi ponechal v současném znění platnou pojistku 
našeho domu. Zejména proto, že smlouva je celkově pro dům výhodná a na smlouvu jsou 
vázány vinkulace pojistného plnění hypotečních smluv mnohých vlastníků. 
 
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI A SPRÁVA DOMU: 
 

• Náhradní zdroje do výtahů – byly vyměněny baterie ve strojovnách výtahů (dle pokynů 
revizní správy). Baterie slouží pro manipulaci s výtahem při nouzovém posunu kabiny 
zaseknutého výtahu do patra pro vyproštění osob. Výměnu a instalační práce ve všech 
čtyřech vchodech provedla společnost OTIS. 

 
Čistota a odpadky na chodbách – Důrazně žádáme všechny obyvatele našeho domu, aby 
po sobě uklízeli a svým odpadem, neobtěžovali ostatní obyvatele domů. Ve spole čných 
prostorách platí zákaz kou ření a rozd ělávání ohn ě! 
 

• Cizí osoby v našich objektech – do objektů občas vstupují nepovolané osoby. 
Žádáme všechny obyvatele našich dom ů, aby ve vchodech dbali opatrnosti a p ři svém 
vstupu či odchodu dohlédli na správné zav ření dve ří či vrat a nevpoušt ěli do dom ů 
neoprávn ěné osoby! 
 

• Koše na nedopalky – Výbor zvažoval instalaci košů na nedopalky, podobné řešení zvolili 
výbor 3. etapy. Prozatím tento záměr nebude realizován. 
 

• Očista okolí od psích výkalů – na konci zimy 2013 a 2014 proběhlo čištění celého areálu. Na 
nákladech se podílela všechna společenství. 

 
• Ostraha – Výbor a správce pravidelně kontrolují činnost ostrahy prostřednictvím knihy 

ostrahy  a reportů z elektronického kontrolního obch ůzkového systému . Na nedostatky 
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upozorňují společnost BiG. Nepravidelně jednají se zástupci společnosti BiG o možných 
zlepšeních strážní služby a jejích nedostatcích. Vlastníky znovu informujeme, že povinnosti 
ostrahy jsou vyvěšeny na webu SVJ. V místnosti ostrahy je také k dispozici kniha ostrahy , 
do které mohou zaznamenat případné nedostatky také obyvatelé našeho domu. 
 

• Získání projektové dokumentace od FINEPu – na základě několika jednání výbor obdržel od 
FINEPu podrobnou projektovou dokumentaci, která je uložena u správce. 

 
• Zhoršená funkčnost dálkového ovládání garážových vrat – výbor diskutoval malý dosah 

dálkových ovladačů garážových vrat. Problém způsoboval snímač umístěný za vraty. 
Snímač byl umístěn na lépe přístupné místo nad vjezdová vrata. 
 

• Položkové čerpání rozpočtu – výbor kontroluje minimálně kvartálně čerpání rozpočtu. 
Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a jednotlivé kapitoly jsou čerpány podle plánu. 
jedinou výjimkou je položka „oprav“, do které se promítly nepředpokládané výdaje oprav 
plochých střech (tyto výdaje a postup oprav výbor pravidelně zmiňuje v zápisech).  
 

• Klíče od strojoven výtahu – Jsou k dispozici správce a také dodavatel OTIS pro zajištění 
pohotovosti při výpadku funkčnosti výtahů. 

 
• Žaloba na SVJ – žaloba na SVJ podaná v  roce 2012 z důvodu opakované neusnášeni 

schopnosti Shromáždění vlastníků, byla stažena žalobcem, protože důvod žaloby pominul - 
uskutečnilo se usnášeníschopné Shromáždění vlastníků, které přijalo patřičná usnesení a 
zvolilo platně výbor na další období. 
 

• Oprava čidla osvětlení – proběhla oprava čidla osvětlení ve vchodu E1. 
 

• Netěsnosti rozvodu topení – netěsnosti svislých rozvodů topení byly odstraněny. 
 

• Porucha větrání ve vchodu F1 – Automatický pohon klapky byl vyměněn. 
 
• Odměna výboru – výbor za účasti revizora projednal a schválil pravidla k rozdělení odměn 

pro nově zvolený výbor, a to v rámci Shromážděním schváleného rozpočtu. Odměny jsou 
nově zvolenému výboru vypláceny měsíčně v částce 2400,-Kč hrubého. Na konci roku je na 
základě výsledků hospodaření a výkonnosti provedena výplata zbývající části odměn tak, 
aby nepřesáhla částku schválenou Shromážděním dle příslušné kapitoly rozpočtu. 

 
• Poškození společných prostor zatečením – v nebytovém prostoru došlo k úniku vody 

z topení. Ve společných prostorách došlo k poškození dilatace uniklou vodou. Opravy byly 
provedeny dodavatelem pod dohledem správce. Zároveň bylo provedeno vysušení garáží 
v místě zatečení vody. Úhrada vynaložených nákladů na odstranění škod byla nahrazena 
v rámci pojistky odpovědnosti majitele nebytového prostoru. 

 
• Cena za služby PPM – výbor zvažoval vypsat výběrové řízení na služby správy domu, které 

chtělo realizovat SVJ domů A a B. Nakonec od tohoto záměru ustoupil. Důvody jsou 
následující, výbor je spokojen se službami poskytovanými PPM. Cena služeb je pro SVJ 
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odpovídající v porovnání běžně nabízených cen na trhu za správu. Dle názoru výboru není 
tedy aktuálně potřeba hledat nového dodavatele správcovských služeb. 
 

• Odkup pozemků v ulici Podkovářská – výbor obdržel návrh jednoho z vlastníků zvážit odkup 
pozemků v ulici Podkovářská, který je v současnosti v majetku města. Výbor nepovažuje 
případný nákup za opodstatněný ani nevidí žádné výhody v jeho vlastnictví. Výbor rovněž 
není kompetentní takový nákup schválit.  
 

• Možnost instalace mříže – výbor obdržel návrh člena SVJ instalovat bezpečnostní mříže na 
balkon. Výbor konstatuje, že za stávající legislativní situace nemá pravomoc danou instalaci 
schválit (jedná se o podobný problém jako s instalací zasklívacích systémů). K zásahům, 
které mají dopad na vzhled budovy, je nutný souhlas všech vlastníků. 
 

• Smlouva o poskytování právních služeb AK Mgr. Bartoň – výbor sjednal novou smlouvu 
s AK Mgr. Bartoň ohledně poskytování právních služeb a využívá služeb v oblasti vymáhání 
nedoplatků – odměna AK je ve smlouvě sjednána za tzv. „přísudek“. Počáteční náklady na 
soudní spory s dlužníky se tedy významně snížily. Aktuálně SVJ platí vždy jen soudní 
poplatek za podání žaloby a AK svou odměnu dostane až po ukončení sporu s dlužníkem. 
Soudní poplatek jde následně také k tíži žalovaného dlužníka. 

 
• Vystěhování kočárkárny a sušárny – na náklady SVJ proběhlo vystěhování místnosti 

kočárkárny a sušárny. V místnostech se nacházely předměty, které tam nepatří, například 
odložený starý nábytek, pohovka apod. Jelikož ani na opakované výzvy nebyly předměty 
odstraněny těmi, kdo je tam umístili, odvezla je svozová firma do sběrného dvora. 

 
• Zbořený sloupek u vjezdu do garáží – drobnou dopravní kolizí byl vyvrácen sloupek u vjezdu 

do garáží, na kterém jsou čidla pro otevírání vrat. Sloupek byl opraven a je funkční. Viník 
uhradil výdaje spojené s opravou. 

 
• Nově zasklený balkón ve vchodu F1 – výbor konstatuje, že o stavebních úpravách nebyl 

dopředu informován a za stávající legislativní situace nemá pravomoc danou instalaci 
povolit. K zásahům měnícím vzhled budovy, je nutný souhlas všech vlastníků či schválení 
odpovídajícím poměrem na schůzi shromáždění. 

 
• Praskliny v bytové jednotce – zpráva statika – opravy prasklinek omítek v bytových 

jednotkách si řeší vlastníci individuálně a na své náklady jako závady vzniklé na svém 
majetku – nejedná se o závady společných prostor. 

 
• Nabídka konkurzního správce – výbor obdržel nabídku konkurzního správce u bývalého 

vlastníka jednotky 325 na odkup pohledávek SVJ vůči bytové jednotce. Výbor projednal 
návrh a přistoupil na finanční vyrovnání pohledávek dle nabídky. 

 
• Oprava dětského hřiště – Nákladem cca 31 tisíc Kč bylo opraveno dětské hřiště. Poměrnou 

částkou se, podobně jako na pravidelných revizích, podílela všechna společenství. 
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• Vysavač vody – Spojením prostředků si všechna společenství na Nové Harfě zakoupila 
vysavač vody pro odsávání vody v garážích (zatečení při deštích, roztálý sníh přivezený na 
automobilech…). Koupí se dosáhne úspory místo půjčování vysavače. 
  

• Vlhkost ve sklepě – objevila se zvýšená vlhkost ve sklepě jednoho z vlastníků. Pod rampou 
pro sjezd vozidel z 2PP do 3PP byla netěsná dilatace a prostor sousedící se sklepem byl 
zaplněn částečně spodní vodou prolínající dilatací. Správa domu zajistila opravu prostoru 
pod rampou a následně sousedící sklep vysušila a uvedla do původního stavu. 

 
• Internet (datové služby) – výbor na základě ohlasů od vlastníků nespokojených se službami 

UPC již před časem začal neformálně ověřovat možnost vstupu dalšího poskytovatele 
internetových služeb do našeho domu. Věc je komplikována nemožností využít kabely, které 
používá UPC, a které jsou v jeho výlučném vlastnictví. 
 
V současnosti výbor jedná se společností Pe3ny NET, která již v domě Nová Harfa 3 před 
časem dokončila a provozuje systému pro poskytování internetu, včetně VOIP telefonu a IP 
TV. Výbor má za to, že společností navržené technické řešení, které se osvědčilo na 
3. etapě, je vhodné i pro náš dům. Spočívá ve využití stávající infrastruktury, která již je do 
bytů přivedena – v tomto případě pomocí telefonních kabelů, které jsou v majetku 
Společenství. 
 
Aktuálně se připravuje smlouva se společností Pe3ny.NET a připravuje se realizace 
napojení budovy optickým kabelem. Po realizaci budou mít vlastníci k dispozici třetího 
konkurenčního poskytovatele a díky optice v budově i možnosti vyšších rychlostí připojení. 
Výbor si od možného vstupu dalšího poskytovatele internetu slibuje konkurenční prostředí a 
snížení cen služeb. 

 
• Spořicí účet – druhý spořicí účet SVJ je zřízen u Equa bank. 
 
• Sklepní mříž a nosnost terasy – výbor obdržel dotaz jednoho vlastníka na možnost instalace 

mříží u své komory v garáži, a jaká je únosnost terasy. 
 

Dovolené zatížení terasy je 200kg/m2. Tento údaj je uveden na straně 17 v příručce 
uživatele, kterou obdrželi vlastníci od FINEPu při přebírání bytu, a kterou lze také stáhnout z 
webových stran našeho společenství: 
http://www.novaharfa.info/cs/SVJ-Podkovarska/Prirucka-uzivatele.html 
Doporučujeme důrazně respektovat zde uvedené dovolené zatížení a rozhodně umísťování 
těžkých předmětů (květináče, rozměrná akvária, bazénky, atd…) konzultovat se statikem, 
resp. nechat si vyhotovit statický posudek. 
 
K zamřížování dveří do sklepa: výbor nemá námitek, pouze si dovoluje upozornit na dvě 
okolnosti: 

1) Zasahujte mříží co nejméně do prostoru garáží, který je společným prostorem. 
2) Vlastník je odpovědný za případné škody, které instalací mříží může způsobit (např. 

poškození kabelů elektrického vedení, datových kabelů, apod.), se všemi důsledky z 
toho vyplývajícími (uvedení do původního stavu, náhrada škody…). Lze také 



 
 

Příloha č.4 Strana 6 / 10 

 

 

kontaktovat správce objektu pana Ponta, který Vám například může ukázat, jak již 
zamřížování dveří bylo provedeno na jiných objektech na Nové Harfě. 

 
• Vysoušeč vlhkosti – Nákladem cca 30 000,-Kč si všechna společenství na Nové harfě 

pořídila společný vysoušeč vlhkosti. Bude využíván správou ve všech objektech dle potřeby. 
 

• Zatečení z topné soustavy – při poruše na topné soustavě došlo k zatečení do dvou 
bytových jednotek. Topení opraveno, škody uhrazeny pojišťovnou. Spoluúčast uhradilo SVJ. 

 
• HW kamerového systému – vzhledem ke stáří HW byl repasován jak počítač, tak HW pro 

záznam videa z jednotlivých kamer. 
 

• Nátěr obložení fasády – byla provedena obnova nátěru obložení fasády u mezonetů a 
pergol dodaných FINEPem, které jsou společnými částmi domu. 

 
• Kalorimetr v nebytovém prostoru – v nebytovém prostoru na rohu u F1 nefungoval řádně 

kalorimetr. Byla provedena náhrada za nový. 
 

• Rozšíření STA – společná anténa (STA) v domě byla rozšířena pro příjem nového 
multiplexu (TV kanály ČT: D a ČT art…) - (Regionální síť 7). 
 

• Oprava balkónu – poškozené povrchové úpravy podlah balkonů a lodžií způsobené 
zatečením jsou průběžně opravovány. Výbor s ohledem na pozitivní zkušenosti ostatních 
společenstev a výsledků jejich výběrových řízení zvolil k opravám společnost Soskon. 

 
• Oprava fasády – poškozená tepelná izolace na fasádě byla opravena horolezeckým 

způsobem. 
 

• Nového občanského zákoníku (NOZ) – výbor se průběžně seznamuje s dopady NOZ na 
fungování SVJ. Předseda výboru, pan Tintěra se zúčastnil školení s tímto tématem. 
 

• Hlídače lan RBI – výbor zvažoval nabídku společnosti OTIS a.s. na instalaci monitorovacího 
zařízení plochých lan – RBI. Naše výtahy jsou vybaveny místo klasických ocelových lan 
nosnými plochými pásy, jejichž použití výrobci umožní zmenšení hnací síly jednotky výtahů 
GEN-2 a rovněž snížení spotřeby el. energie při jejich provozu. Ocelová lanka v plochých 
pásech jsou uschována v polyuretanu, čímž se ztrácí možnost vizuální kontroly jejich 
případného poškození. Monitorovací zařízení sleduje celistvost lanek v plochých pásech. 
Pokud je výtah takovým monitorovacím zařízením vybaven, nemusí být ploché pásy po 
uplynutí 5 let povinně vyměněny, ale až poté, kdy monitorovací zařízení bude poškození 
lanek indikovat. RBI snímače byly do všech výtahů nainstalovány. 

  
• Zvonky - vchod F1 – správa zajistila výměnu porouchaného komunikačního modulu ve 

zvoncích vchodu F1. 
 

• Oprava dlažby - vchod F1 – správa zajistila opravu poškozené dlažby. 
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• Energetický štítek (Průkaz energetické náročnosti budovy) – tato povinnost je v zákoně 
zakotvena a nařizuje nám tento doklad obstarat do 01/2015. Výbor upozorňuje na povinnost 
předkládat štítek při prodeji či pronájmu jednotky. Dosud jej můžete nahrazovat předložením 
fakturace ročního vyúčtování dané jednotky spolu s písemným stanoviskem výboru o 
aktuální neexistenci energetického štítku budovy. 

 
• Instalace měřičů tepla – povinnost instalovat přístroje registrující dodávku tepla zavedla 

novela zákona, který vstoupil v platnost 1.1.2014 a ukládá nám tyto měřiče osadit do 
1.1.2015. V souvislosti se zákonem č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
konkrétně v §7 odstavci 4 novelizovaného znění je uvedeno následující znění: 
 
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni: 

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku 
tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto 
přístrojů, 

 
Výbor připravil podrobné výběrové řízení a obeslal osm dodavatelů. V termínu stanoveném 
v podmínkách výběrového řízení jsme obdrželi 6 nabídek. Obálky s nabídkami byly na 
schůzi otevřeny a jsou vyhodnoceny. Hlavními kritérii pro hodnocení je cena, formální 
přesnost nabídek, záruční doba a navržená technologie měření a sběru dat.  
Výbor při rozhodování o návrhu technického řešení naplnění ustanovení zákona, vzal 
v potaz aktuální legislativní situaci této problematiky. 
  
Výbor upozor ňuje, že se jedná o zna čnou investici – s podklady a výsledky 
výběrového řízení budou vlastníci seznámeni na shromážd ění. 
 

• Smlouva na dodávku tepla – ve spolupráci se správcem PPM byl dojednán a podepsán 
dodatek ke smlouvě o dodávce tepla, který zajistil SVJ úsporu ve výši cca 350.000,-Kč ročně 
(při stávajících cenách tepla). 

 
• Smlouvy na dodávku elektřiny společných prostor – ve spolupráci se správcem PPM byl 

podepsán dodatek k dodávce elektřiny do garáží a společných prostor, který přinesl finanční 
úsporu za spotřebovanou elektřinu ve výši cca 70.000,-Kč. 
 

• Osvětlení garáží – výbor zvažuje provést kompletní rekonstrukci osvětlení garáží. Nahrazení 
aktuálně používaných zářivkových trubic osvětlením LED by přineslo značnou úsporu 
spotřebované elektrické energie. Jedná se o značnou investici a výbor uvažuje o přípravě 
výběrového řízení s předem danými parametry a hodnotícími kritérií. 
 

• Ostraha – výbor oslovilo sousední společenství domů GH s myšlenkou výběrového řízení na 
dodavatele ostrahy, aktuálně totiž jde o trojstrannou smlouvu mezi našim SVJ, SVJ pro 
domy GH a dodavatelem strážní služby. Dle obdržených nabídek ve výběrovém řízení byla 
jako nejvýhodnější vybrána nabídka současného poskytovatele, který se také zúčastnil. 
Dodatkem ke stávající smlouvě byl upraven smluvní vztah a získána úspora ve výši cca 
140.000,-Kč ročně. 
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• Oprava stoupačky – správa domu zajistila detekci místa úniku vody a následné opravy 

stoupačky, což současně znamenalo i opravu (uvedení do původního stavu) koupelen v 
některých bytech napojených na předmětnou stoupačku. 

 
• Oprava malby v 6. patře – správa na pokyn výboru zajistila oprava malby ve společném 

prostoru chodby u výtahu v 6. patře. 
 

• Klientská zóna PPM – správce představil nejprve výboru a vlastníkům novou službu pro 
klienty PPM – jedná se o aplikaci dostupnou na webových stranách www.ppmas.cz, kde je k 
dispozici klientská zóna s informacemi pro vlastníky (sledování plateb, kontaktní údaje, 
vyúčtování…). Vlastníkům byly společností PPM rozeslány přístupové údaje. Výbor 
nezasahuje do této aktivity PPM. Je také na vlastnících, zda tuto službu využijí. 
 

• Pozemek v ulici Podkovářská – výbor i správce opakovaně upozorňuje městskou část, aby 
své pozemky sousedící s našimi udržovalo v lepším stavu, zejména je nenechávalo zarůstat 
plevelem. Město reaguje velice pomalu a neochotně. 
 

• Fasáda u vchodů v ulici Podkovářská – správa na pokyn výboru zajistila mytí fasády u 
vchodů F1 a F2, kde je zvýšené množství prachu z automobilové dopravy. 
 

• Úklidy v garážích – probíhá standardně 2x ročně. O termínech jsou obyvatelé informováni 
s dostatečným předstihem. Prosíme uživatele garáží, aby v uvedených termínech v garážích 
neparkovali a umožnili tak hladký průběh čištění. Zároveň žádáme, aby odstranili z garáží 
předměty, které tam nepatří. 
 

• Popínavé rostliny u fasády – správa domu provedla zahradní úpravy popínavých rostlin.  
 

• Průsaky vody terasou do bytů níže – probíhá postupná oprava pochozí terasy (lokální i 
plošné), k průsakům do bytů pod touto terasou již téměř nedochází. Problémy plochých 
střech s těsností jsou průvodním signifikantním jevem těchto konstrukcí, přesto se výbor 
domnívá, že je možné, že problém byl způsoben buď nevhodným projektem, nebo 
technologickou nekázní při výstavbě, a že by do řešení problému měl být znovu zapojen 
developer. Zvláště proto, že oprava nakonec může vést k celkové opravě celé pochozí 
terasy na tomto domě (cca 300m2) a tedy neúměrně zatížit rozpočet domu. 
 

• Zablokování nepoužívaných čipů – dodavatel přístupového systému na pokyn výboru 
zablokoval funkčnost čipů nepoužitých minimálně 2 roky. Tento krok byl proveden jako 
preventivní bezpečnostní opatření. Samozřejmě je možné čipy na žádost majitel opět 
bezplatně zprovoznit. 
  

• Předělové stěny ve vestibulech – výbor se nedohodl, zda upravit (a jak) předělové stěny ve 
vestibulech domů. Proběhlé čištění od letáků a reklam je aktivita PPM. 
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• Záložní zdroje osvětlení – výbor obdržel tři nabídky. Na základě předložených podkladů 
výbor vybral jako dodavatele firmu DATE UP a pověřil pana Ponta objednáním a dohledem 
nad realizací. 
 

• Posudek statika (trhlinky v malbách a omítkách) – v budově proběhlo místní šetření statika 
Ing. Zdeňka Mullera, za účasti správy domu. Dle posudku jsou to klasické drobné praskliny, 
způsobené standardním sedáním stavby a dotvarovávání konstrukce, které nemá vliv na 
statiku konstrukce.  

 
• PPM Facility Management – nabídka na zajištění služeb – výbor obdržel od společnosti 

Prague Property Management, a.s. nabídku na zajištění servisních činností v režii PPM a.s., 
které dosud zajišťovalo více dodavatelů. Dle návrhu by se využitím této nabídky ušetřilo 
ročně cca 80 tisíc korun. Výbor potvrdil zájem vstoupit v jednání s panem Kuchařem (PPM) 
ohledně návrhu služeb v nabídce. Za výbor projedná MT. 

 
• Čištění osvětlovacích těles na chodbách – na chodbách proběhlo mytí světel. 

 
• Výměna koberce – v jedné z bytových jednotek došlo k poškození vnitřního vybavení 

(koberec) vodou unikající z topné soustavy (tedy ze společné části domu). SVJ obdrželo 
pojistné plnění od pojišťovny, část peněz byla poukázána jako náhrada škody majiteli této 
bytové jednotky. 
 

• Nové vypínače na chodbách – proběhla instalace nových vypínačů na chodbách. Výbor tak 
reagoval na podnět několika vlastníků. Vypínače byly umístěny na stěnu vedle dveří pro 
rozsvícení prostoru za požárními dveřmi. 
 

• Zákaz kouření, venčení psů… – v budovách byly rozmístěny nálepky zákazu kouření a 
zákaz venčení psů ve vnitrobloku. Výbor děkuje svědomitým vlastníkům za respektování 
těchto nálepek. 
 

• Retardéry – výbor projednával nejprve s vlastníkem komunikace (nejprve FINEPem a 
následně městem) umístění zpomalovacích retardérů zejména v zatáčce komunikace mezi 
domem první a čtvrté etapy. Město retardéry neschválilo. 
 

• Zamykání ohrádek kontejnerů – k odemčení ohrádek slouží totožný univerzální klíč, který již 
slouží k uzamykání kočárkáren, branek ve vnitrobloku a venkovních schodišť. Klíče jsou ke 
koupi u správce za poplatek 50,-Kč 
 

• Neplatiči a pohledávky SVJ – výbor spolu se správou domu pravidelně kontroluje platby 
vlastníků. Neplatiči jsou žalováni prostřednictvím AK PELIKÁN-KROFTA-KOHOUTEK 
advokátní kancelář s.r.o. a AK Mgr. Bartoně na základě sjednaných mandátních smluv. 
Výbor upozor ňuje neplati če, že tato soudní řízení jsou úsp ěšná a mohou vést až 
k zastav ění majetku, v četně bytových jednotek! Náklady neplati čů se zvednou o 
soudní poplatky, odm ěny advokátní kancelá ři a úroky z prodlení!  

 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.9.2014 následující: 
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Rok Částka  Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 4 4 
2009 93 329,22 Kč 5 5 
2010 103 412,19 Kč 5 5 
2011 95 761,19 Kč 6 6 
2012 34 802,35 Kč 3 2 
2013 199 149,00 Kč 7 2 

Celkem  614 953,18 Kč 31 25 
 

Na téměř všechny nedoplatky 2007 až 2013 běží žaloby a s nimi související právní úkony. 
 

Některým dlužníkům, kteří komunikují s výborem a požádali o splátkové kalendáře 
k vyúčtování 2013, bylo vyhověno. 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.9.2014: 
 

Rok  Částka  
2014 481 097,66 Kč 

   
        

Jak z výše uvedené tabulky vyplývá, došlo k výraznému zlepšení situace v oblasti 
nedoplatků z vyúčtování záloh a služeb. V mnoha případech se podařilo dotáhnout do 
úspěšného cíle několik let otevřených kauz.   

 
Výbor SVJ 
Dne 12.10.2014 
 


