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

v letech 2014 - 2015 
 
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 jednotek 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. 
 
Bohumila Zemanová, která zároveň vykonávala funkci místopředsedy výboru, ukončila svou 
činnost ve výboru ke dni 30.3.2015. Výbor má nadále 4 členy. Funkci místopředsedy výboru 
dále zajišťuje Martin Glogar. 

 
Ve stručnosti by se hlavní oblasti činnosti Výboru daly charakterizovat: 

a) Ekonomická – výboru se podařilo výrazně zlepšit situaci u dlužných částek, kdy se 
objem dlužných částek z předchozích let výrazně snížil. 
 

b) Provozní – kromě obvyklých aktivit souvisejících s klasickým provozních chodem 
několikavchodového objektu, se výbor musel zabývat problematikou renovace 
některých balkónů v havarijním stavu, a dále zatékání ze střešních teras. Všechny 
havarijní opravy k zatékání byly postupně provedeny. Opravy balkónů se provádějí 
postupně. Dále bylo u všech vlastníků, kteří zajistili přístup do své jednotky  
dokončeno osazení měřičů tepla. 
 

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 
 

• 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 

 
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

• Zápis z minulého Shromáždění – výbor probral podklady z minulého shromáždění a z 
jednání zpracoval zápis, který byl následně zveřejněn na webu SVJ. Vzhledem k tomu, že 
shromáždění nemělo dostatečnou účast, nemohly být oficiálním hlasováním projednány 
všechny záležitosti na programu předchozího shromáždění. Nicméně indikativní hlasování 
na shromáždění bylo provedeno, aby výbor měl k dispozici názory zodpovědných vlastníků, 
kteří se shromáždění zúčastnili osobně nebo svým zástupcem s plnou mocí. 

 
• Rozhodnutí mimo zasedání – výbor zorganizoval korespondenční hlasování tzv. Rozhodnutí 

mimo zasedání o týchž záležitostech, jako byly navrženy na Shromáždění. Výbor obdržel 
47,37% souhlasných stanovisek vlastnických podílů a 1% nesouhlasných. Návrh usnesení 
nebyl přijat, nepodařilo se získat souhlas alespoň 50% všech vlastnických podílů vlastníků. 
Nicméně dle výsledků je zřetelné co si vlastníci přejí a výbor hodnotí korespondenční 
hlasování jako prospěšné a přinášející zkušenosti pro jeho případné zopakování v 
budoucnosti. 

 
• Stanovy SVJ – vzhledem k potřebě zapracovat změny NOZ do stanov SVJ, výbor připravil 

aktualizaci stanov a předkládá nové znění ke schválení na Shromáždění vlastníků. 
 
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI A SPRÁVA DOMU: 
 

• Instalace měřičů tepla – montáž byla provedena téměř ve všech jednotkách. Výbor děkuje 
zodpovědným vlastníkům za poskytnutou součinnost. Zbývá stále osadit 4 byty 511, 614, 
807 a 342 – vzhledem k tomu, že vlastníci nereagovali na žádnou z několika předchozích 
výzev k zpřístupnění bytové jednotky, zaslalo SVJ výzvu opakovaně - doporučeně poštou. 
Vlastníci na výzvy nadále nereagují a byt 807 dopis ani nepřevzal. 
 
Výbor upozor ňuje tyto vlastníky, že toto jednání m ůže pro n ě mít za následek v 
podob ě výrazn ě zvýšených doplatk ů za teplo dle vyhlášky 372/2001 Sb, tj.: 

o Základní složka bude rozú čtována dle zapo čitatelné podlahové plochy 
o Spot řební složka bude dopo čtena dle vyhlášky §4 odst. 7. – Spot řební složka 

neměřených odb ěrů připadající na 1m2 zapo čitatelné podlahové plochy bude 
1,6 násobkem pr ůměrné hodnoty spot řební složky s m ěřenou spot řebou.  

 
• PPM Facility Management – výbor obdržel nabídku od společnosti PPM na uzavření 

smlouvy na zastřešení vybraných činností potřebných pro chod našich budov (např. 
pravidelné revize výtahů, hromosvodů, požární revize apod. pod jednoho dodavatele PPM. 
PPM jako velký odběratel těchto služeb i pro další SVJ, které má ve správě, dokáže lépe 
tlačit na ceny subdodavatelů. Vzhledem k ekonomické výhodnosti nabídky, výbor sjednal 
smlouvu na dodávku těchto služeb od PPM. Účinnost smlouvy je od 1.4.2015. 
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• Energetický štítek budovy – vzhledem k nové zákonné povinnosti pro SVJ mít k dispozici 
energetický štítek budovy tzv. Průkazy energetické náro čnosti budov (PENB) , zajistil 
výbor smluvně jejich vytvoření odpovídající autoritou. Štítky našich budov jsou pro vlastníky 
k dispozici na stránkách SVJ. 

 
• Nátěry dřevěných prvků domu – byla provedena renovace nátěru dřevěných prvků spadající 

mezi společné prvky (pergoly ve vnitrobloku, obložení stěn ve vnitrobloku apod. 
 
• 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! 
 

• Alternativní poskytovatel internetu a kabelové televize – výbor vstoupil v jednání se 
společnosti Pe3ny Net s.r.o. Smluvně bylo zajištěno umístění a způsob provozu aktivních 
prvků sítě této společnosti v našich objektech, aby měli vlastníci k dispozici třetího 
konkurenčního poskytovatele. Rozvody domu jsou připraveny pro poskytování internetu (a 
souvisejících služeb - IP TV apod.) do jednotlivých jednotek. Vlastníci si dle vybraného 
poskytovatele mohou nechat v rozvodně na patrech přepojit svou jednotku na vybraného 
distributora. 
 
Nový poskytovatel internetu Pe3ny Net s.r.o. je v našich objektech k dispozici od 1.1.2015. 
Nabídka poskytovatele je k dispozici na stránkách poskytovalatele, 
 
V našich objektech si lze tedy vybrat kabelové poskytovatele IP služeb mezi O2, PE3NY a 
UPC. Přepojení do bytové jednotky v rozvodech chodeb zajišťuje vždy technik vybraného 
distributora dle objednávky vlastníka. Pro případný přístup technika do rozvodné skříně 
kontaktujte správce. 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství – výbor odsouhlasil nákup nové skříně pro archiv 
našeho SVJ. 
 

• Venkovní osvětlení ve vnitrobloku – proběhla oprava venkovního osvětlení. 
 

• Opravy podlah balkónů – v rámci průběžné údržby byly identifikovány některé balkóny jako 
rizikové vzhledem k možnosti zatékání a odlepování dlažby. Opravy několika balkónů již byly 
provedeny, opravy dalších balkónů budou probíhat. Finance na tyto opravy jsou čerpány 
z fondu oprav. 
 

• Čištění osvětlovacích těles na chodbách – v prosinci proběhlo čištění osvětlovacích těles na 
chodbách. 
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• Očista okolí od psích výkalů – na jaře proběhlo čištění celého areálu. Na nákladech se 

podílela všechna společenství. 
 

• Vyjednání lepších cen distribuce elektrické energie – výbor se dohodl s PPM o zastupování 
SVJ správcem při jednání s dodavateli energií (PRE – Pražská teplárenská). Vzhledem 
k větším možnostem tlaku PPM na ceny distributorů bylo v oblasti dodávky elektrické 
energie pro společné prostory, výtahy apod. dosaženo významných úspor. SVJ následně 
vyplatilo PPM za poskytnuté služby dohodnutou odměnu 10% z dosažených úspor za 
zastupování. 

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

ostrahy  a reportů z elektronického kontrolního obch ůzkového systému . Na nedostatky 
upozorňují společnost BiG. Vlastníky znovu informujeme, že v místnosti ostrahy je 
k dispozici kniha ostrahy , do které mohou zaznamenat případné nedostatky také obyvatelé 
našeho domu.  

 
Na žádost výboru se zúčastnila jedné schůze výboru SVJ zástupkyně společnosti, která SVJ 
poskytuje služby ostrahy. Byly prodiskutovány aktuální provozní záležitosti: 

o Aktuální tým lidí, který se o ostrahu našich domů stará 
o Způsob střídání směn 
o Zápisy, které byly zaznamenány v knize ostrahy 
o Byli jsme informováni, že proběhne malování a výměna nábytku v místnosti ostrahy, 

postupně probíhá výměna výstroje ostrahy 
o Způsob kontroly plnění činnosti ostrahy ze strany dodavatele 
o Nabídka nové služby SeCard – dodavatel přišel s návrhem umístit na své náklady 

trezor v místnosti ostrahy. Trezor může sloužit vlastníkům pro umístění např. 
náhradních klíčů nebo dokumentů v místnosti ostrahy. 

o Výbor souhlasil s umístěním trezoru a je na obyvatelích našich domů, zda budou mít 
o službu zájem a využijí této možnosti. 

o Využití služby se bude řídit smluvním vztahem mezi osobou, která o službu požádá a 
společností zajišťující ostrahu. SVJ do smluvního vztahu nikterak nevstupuje. V 
případě zájmu kontaktujte paní Helenu Lukešovou, ze společnosti b.i.g. FM 
lukesova@big-fmservice.cz. 

 
• 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).  
 

• Dětské hřiště – proběhla standardní kontrola dětského hřiště. Hřiště je v pořádku, nicméně u 
dvou prvků bude zřejmě v příštím roce již potřeba prvky vyměnit. Nyní se tím výbor dále 
nezabývá a bude řešit, až to bude aktuální. 
 

• HW kamerového systému – byly vyměněny 3 porouchané kamery za úplně nové 
s podstatně lepšími vlastnostmi snímání obrazu. 
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• 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. 
 

• 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. 
 

• Zrcadla do garáží – výbor schválil investici do zrcadel v garážích. Pro bezpečnější průjezd 
vozidel garážemi byly zakoupeny a namontovány zrcadla k nájezdovým rampám. 

 
• Světlíky v 8. patře – během požární revize byly zjištěny komplikace s automatickým 

ovládáním světlíků. Byla provedena oprava 3 ze čtyř světlíků, které vykazovaly poruchu.. 
 

• Oprava dlažby – byla provedena oprava dlažby v místech, kde byly odlepeny dlaždice. 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek – bylo potřeba dokoupit tlumivky do nefunkčních světel a 
provést jejich výměnu. Opravy provedeny. 

 
• Drátěné koše na letáky – výbor schválil investici do čtyř drátěných košů na letáky. Koše byly 

umístěny do jednotlivých vchodů a osvědčily se. 
 

• Výpadky dodávky teplé vody – u jednoho z výpadků bylo příčinou prasklá hlavní trubka v 
garážích. Oprava byla provedena. Ostatní výpadky během uplynulého roku byly na straně 
distributora tepla Pražská teplárenská. 

 
• Parkování vozidel CNG v garážích – dle stavební dokumentace, požárního řádu a příručky 

uživatele bytové jednotky NELZE parkovat v garážích našeho domu s vozidly na LPG / 
CNG. Garáže nejsou osazeny dle vyhlášky 23/2008 Sb čidly k detekci úniku plynů. 
 

• Aktualizace smlouvy PVK – byla provedena aktualizace smluv s PVK. Aktualizace nemá vliv 
na ceny vodného a stočného, šlo o administrativní úkony spojené se změnou zákonných 
vyhlášek. 

 
• Kontrola z VZP – úřad VZP si vyžádal provedení kontroly účetnictví SVJ. Byla provedena 

kontrola účetnictví SVJ ze strany úřadu. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 

• Hlodavci kolem popelnic – správce, výbor i vlastníci zaregistrovali zvýšený výskyt hlodavců 
zejména kolem popelnic. Správce zajišťuje deratizaci odbornou firmou. Náklady jsou 
rozúčtovány mezi všechna SVJ. 

 
• Zateplení stropu ve vchodu F2 – na základě podnětu vlastníka bytu nad vchodem F2 výbor 

poptal nacenění montáže zateplení stropu. Obdržené nabídky se pohybují v rozmezí 40 000 
až 50 000 Kč bez DPH. Výbor rozhodl vzhledem k ceně zatím nerealizovat. Zateplení 
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podlahy v bytě bylo provedeno dle projektové dokumentace během stavby domu a mělo by 
být dostatečné. 

 
• Netěsný žlab na dešťovou vodu – byla provedena oprava cca 5m žlabu, kde dochází k 

prosakování vody. 
 
• Kontrola a čištění čerpadel topné soustavy – vzhledem k tomu, že některá čerpadla topné 

soustavy domu vykazují zvýšenou hlučnost, bylo provedeno čištění čerpadel. 
 
• Injektáž netěsnosti v garáži – u garážového stání 1030 u rozvodu odpadu prolíná ze stěny 

zřejmě venkovní spodní voda, byla provedena injektáž. 
 

• Venčení psů – upozorňujeme, že platí zákaz ven čení psů ve vnitrobloku . Výbor děkuje 
svědomitým vlastníkům za respektování těchto pravidel. 

 
• Záložní zdroje osvětlení na chodbách – na chodbách proběhla kontrola záložních zdrojů 

osvětlení. Nevyhovující byly vyměněny. 
 

• 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 31.8.2015 následující: 
 

Rok Částka  Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 4 4 
2009 66 946,40 Kč 3 3 
2010 103 412,19 Kč 5 5 
2011 23 062,19 Kč  3 2 
2012 25 331,00 Kč 2 1 
2013 32 681,00 Kč  2 2 
2014 320 363,00 Kč  10 0 

Celkem  660 295,01 Kč  30 18 
 

Na téměř všechny nedoplatky 2007 až 2013 běží žaloby a s nimi související právní úkony. 
V září budou zažalováni vlastníci, kteří dosud neuhradili vyúčtování 2014. 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.  

 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.8.2015: 
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Rok  Částka  
2015 394 961,56 Kč 

   
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích – výbor průběžně zjišťuje technické možnosti a oslovuje 
dodavatele k podání nabídek na rekonstrukci osvětlení v garážích. Cílem je v budoucnu 
přejít na úspornější LED osvětlení. Pouhá výměna trubic za LED nemusí být vždy 
dostatečná vzhledem ke stáří a stavu aktuálních světel. Výbor proto zvažuje řešit věc 
etapově. Výbor požádal správce zmapovat trvale svítící trubice, jejich počet a stav. 
Následně bude pro první etapu případné rekonstrukce naceněna výměna těchto trubic za 
led osvětlení. 
  

• Opravy maleb a obložení stěn u výtahů 
Vzhledem k tomu, že se malby kolem výtahů rychle znečišťují a trpí velkým provozem, výbor 
navrhl obložit části stěn obklady, které by byly následně levnější pro průběžnou údržbu. 
Proběhlo zmapování rozsahu prací správcem a údržbářem. Jedná se pouze o plochy, kde 
výmalba je potřeba z hygienických důvodů či z důvodů silně poškozené předchozí výmalby. 
Jsou poptány nabídky na obložení stěn, následně by proběhla výmalba zbývajících 
poškozených ploch. 

 
Za výbor SVJ vypracoval Martin Glogar 
Dne 14.9.2015 
 
 

 
 
 


