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

v letech 2015 - 2016 
 
Vážení vlastníci, 
 
dovolte nám informovat Vás o činnosti výboru Společenství vlastníků jednotek Nová Harfa I 

– Podkovářská čp. 933. 
 
Na základě voleb členů výboru na Shromážděná vlastníků jednotek v lednu 2013, výbor pracuje 
ve složení Mgr. Michael Tintěra – předseda výboru, Ing. Martin Glogar – místopředseda výboru 
a členové Lucie Hončlová a Petr Samohejl. 

 
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 opět výrazně snížil. Zároveň se daří rychleji 
řešit jak dlužníky záloh, tak novějších vyúčtování (2014 veškeré jistiny uhrazeny, 2015 
zbývá poslední jistina). 
 

b) Provozní – kromě obvyklých aktivit souvisejících s klasickým provozních chodem 
několikavchodového objektu, se výbor musel zabývat problematikou renovace obkladů 
některých balkónů v havarijním stavu, a dále zatékání ze střešních teras. Všechny 
dříve hlášené havarijní opravy k zatékání byly postupně provedeny. Opravy balkónů se 
provádějí postupně. Nově hlášené problémy se zatékáním jsou obratem řešeny 
stavebním technikem. 
 

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. 

 
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@ppmas.cz ), dotazy ohledně vyúčtování směřujte na paní 
Švejdovou (svejdova@ppmas.cz ). V kopii vždy na podkovarska@seznam.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, 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. 

 
• Stanovy SVJ 

Vzhledem k potřebě zapracovat změny novelizace Občanského zákoníku („NOZ“) do stanov 
SVJ, výbor připravil již na minulé shromáždění aktualizaci stanov. Tento návrh byl projednán 
minulým Shromážděním. Veškeré odhlasované změny Stanov ze Shromáždění 2015 byly  
zapracovány do dokumentu předkládaném na tomto Shromáždění 2016. Tento návrh byl 
uveřejněn na stránkách společenství v červnu 2016. Vzhledem k nedostatečné účasti 
vlastníků na posledním Shromáždění, nejsou tyto nové Stanovy zatím v platnosti. Nicméně 
návrh reflektuje vůli posledního Shromáždění. 
 
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI A SPRÁVA DOMU: 
 

• Výbor projednal a přijal pravidla pro alokaci nákladů do kapitoly dlouhodobé zálohy na opravu 
a údržbu domu.  
Z kapitoly dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu domu (položka 1) budou hrazeny tyto 
náklady: 

a) Náklady, jejichž úhrada z dané kapitoly byla explicitně schválena Shromážděním 
vlastníků. 

b) Náklady, které plynou z realizace akcí uvedených v plánu oprav. 
c) Náklady většího rozsahu (>30 tis Kč) a jenž vznikly na základě požadavku legislativy 

(např. přístroje na registraci dodávky tepelné energie). 
d) Náklady většího rozsahu (>30 tis Kč) v jednotlivém případě, které byly vynaloženy na 

opravu a údržbu domu z titulu havarijní situace (např. opravy balkónů, opravy 
teras, oprava fasády, výměna svodu, ...). 

V návaznosti na přijatá pravidla došlo ke správné alokaci položek oprav do jednotlivých kapitol 
a v rámci účetnictví. 
 

• Vyúčtování roku 2015 
Po zajištění všech potřebných odečtů měřičů spotřeby vody, tepla a elektřiny bylo zajištěno a 
všem vlastníkům v řádném termínu rozesláno vyúčtování roku 2015. Všem vlastníkům, kteří 
si v řádném termínu požádali o vrácení přeplatků, byly přeplatky vráceny na jejich účet. Výbor 
zároveň děkuje všem zodpovědným vlastníkům za řádné uhrazení nedoplatků v termínech 
dle stanov. Neuhrazené nedoplatky byly předány advokátní kanceláři zastupující SVJ 
k soudnímu vymáhání. 
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Pro vyú čtování byla provedena zm ěna rozú čtovacího klí če, pro vybrané položky, které 
od roku 2015 p ředepisuje NOZ. Jedná se konkrétn ě o následující položky: 

• Správa – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Účetnictví – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Odměna výboru – každá jednotek stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Nálady spole čenství – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 

 
Tato informace byla přednesena na předchozím Shromáždění. Vzhledem k malé účasti nebyl 
prohlasován nový rozúčtovací klíč, nicméně NOZ nás zavazuje uplatňovat tuto úpravu. 
 
Vzhledem k situaci, kdy vlastník rozporoval (a to i v rámci soudního projednávání), zda dostal 
podklady ke své bytové jednotce v minulých obdobích, rozhodl výbor, že Vyúčtování 2015 
bylo rozesláno poštou a doporu čeně. SVJ tak disponuje dokladem k distribuci vyúčtování. 
Jednalo se o náklad SVJ cca 15 000 Kč za poštovné, ale výbor chce zamezit případným 
sporům s vlastníky v budoucnu (s potenciálním rizikem daleko vyšších škod). 
 

• Zálohy 2016 
Vzhledem k tomu, že Shromáždění nebylo usnášení schopné, zůstává v platnosti pro rok 
2016 schválený návrh rozpočtu z předchozích let (r.2013). Proto jsou i zálohové platby 
vlastníkům nezměněny a zůstávají v platnosti. 
 
Obecně znovu upozorňujeme, že dokud nedojde ke změně záloh, o kterých by výbor vlastníky 
včas informoval, vždy zůstává v platnosti výměr měsíčních záloh z předchozího období. 
 
Výbor d ěkuje všem zodpov ědným vlastník ům, kte ří hradí své zálohy v čas a nejpozd ěji 
v termínech daných stanovami SVJ. 
 
Všem vlastníkům, kteří neuhradí včas zálohy 2016, je zaslána upomínka. Upozorňujeme na 
změnu legislativy, mj. na změnu zákona „o službách“, kde jsou uváděny i případné sankce 
v případě prodlení s úhradou měsíčních předpisů plateb. 
 
Dlužníci s v ětším dluhem záloh 2016 byli p ředání advokátní kancelá ři k soudnímu 
vymáhání. Podobn ě se již d říve žalovaly také zálohy 2015. 
 

• PPM Facility Management 
Byl podepsán dodatek s PPM s dopadem na snížení ceny při zachování kvality 
poskytovaných služeb. 

 
• Záložní zdroje osvětlení 

Bylo vyměněno 29 kusů stávajících svítidel na chodbách. Výbor dále odsouhlasil nákup balení 
zářivek (25 kusů), které byly vyměněny v garážových světlech záložního osvětlení. 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Investice schválena výborem, je na správci, kdy skříň pořídí. Dodávka zatím nebyla 
realizována. 
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• Výměna nefunkčních tlumivek 

Proběhla další postupná výměna nefunkčních tlumivek ve světlech společných prostor. 
 

• Kontrolní den u správce 
Proběhl kontrolní den u správce. Za SVJ prováděl kontrolu předseda pan Tintěra. Kontrola 
proběhla bez komplikací a byly dohodnuty procesní úpravy pro snadnější chod spolupráce 
mezi SVJ a správcem. 
 

• Instalace měřičů tepla 
Instalace kompletní  – všechny jednotky v našem domě byly osazeny měřáky. Podařilo se 
tedy kompletně dokončit instalaci i u jednotek, kde se neustále čekalo na zpřístupnění 
jednotky pro instalaci. 

 
Kontrolní ode čet – proběhl kontrolní odečet. Při dálkovém odečtu bylo zjištěno, že u cca 5% 
měřáků je potřeba provést kontrolní fyzický odečet. Následovala fyzická kontrola přístrojů, 
které se nepodařilo odečíst dálkově. 
 
Nebytové prostory  – následně byly vyřešeny také měřiče v nebytových prostorech. 
 

• Injektáž netěsnosti v garáži 
Správce informoval, že na stání 1030 u rozvodu odpadu prolíná ze stěny zřejmě venkovní 
spodní voda a navrhl provést injektáž. Výbor záměr odsouhlasil. Byla provedena injektáž 
netěsností v garážích. Po opravě průsaky vody ustaly. 

 
• Kontrola a čištění čerpadel topné soustavy 

Byla provedena kontrola a čištění všech čerpadel topné soustavy. Kontrolu nechal výbor 
provést na doporučení správce, protože některá čerpadla vykazovala vyšší hlučnost. Po 
provedení je vše v pořádku a prodloužila se tím životnost čerpadel. 

 
• STA pro příjem televizních kanálů 

Jelikož byl některými vlastníky nahlášen problém s příjmem některých kanálů z STA, byla 
provedena kontrola STA technikem dodavatele. Nejprve byla provedena dočasná oprava 
vadného zesilovače STA a následně byly dodavatelem provedeny trvalé úpravy včetně 
rozšíření STA o příjem dalšího multiplexu. V naší STA jsou tedy dostupné všechny standardní 
hlavní multiplexy. 

 
• Kontejner na velkoobjemový odpad 

Na období po vánocích byl jako v minulých letech objednán velkoobjemový kontejner na 
zvýšené množství odpadu spojené s vánocemi. 
 

• Vložení podkladů do rejstříku 
Účetní závěrka za rok 2014 byla v řádném termínu dle zákona předána na obchodní rejstřík 
a je k dispozici na webu rejstříku. 
 

• Vodoměry - obměna 
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Výbor vypsal výběrové řízení na dodávku výměny vodoměrů. Aktuálně se připravuje smlouva 
s vybraným dodavatelem a brzy se přistoupí k realizaci. Probíhá připomínkové řízení v rámci 
vyjednání smlouvy s vybraným dodavatelem.  
 

• Elektřina ve společných prostorech a garážích 
Správce PPM se pro SVJ podařilo vyjednat s PRE dodatek řešící úsporu ceny dodávky 
elektřiny. Roční úspora je dle odebraného množství energie v roce 2014 - 28.100,-Kč. 

 
• 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! 
 

• Kamery 
Proběhla výměna 3 kamer, které vykazovaly svým stářím komplikace v provozu. Nové kamery 
nahradily původní a disponují jak lepším rozlišením, tak větší citlivostí při snížených 
světelných podmínkách. 
 

• 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! 
 

• Klientská sekce PPM 
Společně s p. Kuchařem (jednatel PPM) proběhla diskuse nad provozem Klientské sekce. 
Jedná se o webovou aplikaci pro vlastníky a s rozšířenou funkcionalitou pro členy výboru.  
 
V současnosti se jedná pro naše SVJ stále o její pilotní provoz, kde PPM pilotuje některé svoje 
služby a požádalo členy výboru, aby zasílali své zkušenosti, náměty či připomínky 
s používáním klientské sekce. Členové výboru zaslali připomínky a návrhy na úpravy 
funkčností. PPM jako vlastník aplikace si sama rozhoduje, na které připomínky bude 
reflektovat. 
 
PPM v rámci svých aktivit spustila svou aplikaci, ve které začala evidovat faktury elektronicky, 
Výbor na žádost PPM naše SVJ sice zapojil do pilotního provozu testování této aplikace a 
rozběhlo se schvalování faktur výborem přes aplikaci PPM, nicméně je to pouze pilot a s PPM 
není dořešen případný smluvní vztah, který by řešil veškeré náležitosti takového oběhu faktur, 
např. odpovědnost za bezpečnost dat v aplikaci uložených apod. (viz také předchozí bod). 
 
PPM následně navrhlo využít oběh faktur přes klientskou sekci oficiálně. Pro nás se 
v současnosti jedná jen o její pilotní provoz. M. Tintěra informoval PPM, že pro naše SVJ bude 
dále pokračovat Klientská sekce v pilotním režimu.  
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• Jednání s panem Doubkem 
Pan Doubek (vlastník bytové jednotky v našem SVJ) přišel projednat s výborem, zda by mohl 
obdržet elektronický výpis faktur SVJ. Výbor zopakoval svoje stanovisko, jenž uváděl 
v odpovědi na mailovou žádost pana Doubka, že elektronický oběh faktur není zatím našim 
SVJ určen jako standard. Nyní je stále v pilotním režimu (neboť není dořešeny provozní 
záležitosti ani otázky zabezpečení). Výbor zopakoval, že právo vlastníka na seznámení 
s fakturami není nijak dotčeno a připomněl, že zatím nebyla reakce na upřesnění termínu, kdy 
se pak Doubek chce s dokumenty fyzicky seznámit. Pan Doubek vznesl podnět na zařazení 
daného bodu na program jednání Shromáždění. Bod bude shromážděním projednán. 
 

• Venkovní osvětlení ve vnitrobloku 
Po výměně jednoho vadného stykače světla stále vykazovala poruchy. Po nalezení a 
odstranění další závady světla byla opravena a fungují. 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Byla schválena realizace úprav branek ve vnitrobloku. Realizace je v době vzniku tohoto 
dokumentu téměř dokončena. 
 

• Branka dětského hřiště 
Branka dětského hřiště byla v havarijním stavu z důvodu opotřebení a výbor schválil její 
výměnu. Nová branka byla instalována. Náklady rozúčtovány mezi společenství. 
 

• Noční incident s členem ochranky 
Výboru byl nahlášen incident s ochrankou, který je také zaznamenán v knize ostrahy. Ještě 
před schůzí si výbor vyžádal vyjádření dodavatele k incidentu. Dle vyjádření dodavatele se 
člen ochranky v nočních hodinách údajně pokoušel vyměnit vadnou žárovku v osvětlení ve 
vnitrobloku. Svou činností vystrašil několik obyvatel, kteří ho oprávněně pokládali za 
nepovolanou osobou. Věc byla řešena také hlídkou policie ČR, která byla k incidentu 
přivolána. S vyjádřením dodavatele se členka výboru LH neztotožňuje, dle jejich informací věc 
proběhla odlišně a zejména chování člena ochranky nebylo vhodné. Dodavatel byl informován 
o stížnosti a také instruován, že si SVJ nepřeje provádět podobné aktivity v nočních hodinách. 
 
Výbor také průběžně projednával s dodavatelem stížnosti na ostrahu. Mezi pochybeními jsou 
např. nereagování na telefonickou výzvu jednoho z vlastníků, chybějící či pozdní zápis v knize 
ostrahy k některým proběhlým událostem. Výbor důrazně apeloval na dodavatele, aby sjednal 
nápravu. Zároveň předseda výboru jednal s panem Vokáčem z výboru etapy „GH“ (pověřen 
výborem GH k řešení otázek ohledně ostrahy).  
 
Výbor a správce pravidelně kontrolují činnost ostrahy prostřednictvím knihy ostrahy  a reportů 
z elektronického kontrolního obch ůzkového systému . Na nedostatky upozorňují 
společnost BiG FM. Vlastníky znovu informujeme, že v místnosti ostrahy je k dispozici kniha 
ostrahy , do které mohou zaznamenat případné nedostatky také obyvatelé našeho domu. 
 

• Netěsnost žlabu 
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Byla řešena oprava netěsnícího okapového žlabu. Místo bylo opraveno. Během šetření okolí 
však byly identifikovány další netěsnosti dilatací u balkónů sousedních bytových jednotek. Vše 
bylo opraveno. 
 

• Vlhké stěny domku E5 
Správce informoval výbor, že proběhne šetření vlhkosti, kterou nahlásil vlastník u domku. 
Bude se hledat příčina zatékání ve spolupráci se společností Soskon. 
 

• Zasklení lodžií 
Výbor obdržel dotazy k zasklení lodžií. Majitelům byly dotazy zodpovězeny. Obecně by chtěl 
vlastníky výbor znovu informovat, že nemá mandát na schvalování změn vzhledu budov, to je 
v kompetenci Shromáždění. Výbor tedy nemůže schválit zasklívání balkónů, lodžií či stavbu 
pergol. 
 

• 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. 
 

• Neoprávněné ukládání věcí v garáži  
Správce několikrát informoval vlastníky k tématu neoprávněně uložených věcí v garáži u 
parkovacích míst vlastníků (což je v rozporu s příručkou budovy, požárními předpisy,..). 
Majitelům se již podařilo velkou část věcí odstranit (uklidit). Majitele stání, kde budou věci 
přetrvávat, budou vyzváni doporučeným dopisem a pokud nebude zjednána náprava ani pak, 
dojde k odstranění daných věcí na náklady majitelů stání. 
 

• Revize hromosvodu 
Bude provedena pravidelná revize hromosvodu. Dohled nad realizací zajistí správa domu. 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Správce informoval výbor, že provedl kontrolu chodeb a zmapování odlepujících se soklů či 
drobných prasklin omítek. Následně byli poptáni dodavatelé o nacenění stavebních prací. 
Výbor schválil nabídku na realizaci. Budou provedeny opravy. Dohledem nad realizací je 
pověřen správce. 
 

• Deratizace ve vnitrobloku 
Bylo potřeba řešit přemnožené potkanů zejména kolem popelnic. Výbor odsouhlasil postup 
navržený správcem, který navrhl pořídit a rozmístit nástrahy a pasti na potkany. Náklady byly 
rozúčtovány mezi společenství. Při opakovaném výskytu budou nástrahy obměněny. 
 

• Prohlášení vlastníka 
Výbor požádal správce o zajištění digitalizace dokumentu Prohlášení vlastníka (468 stran). 
Správce předal výboru dokument Prohlášení vlastníka v elektronické podobě (scan v souboru 
PDF). Dokument je v papírové podobě k dispozici u správce. Pokud by některý z vlastníků 
požadoval jeho elektronickou verzi, pak ta je k dispozici u Výboru SVJ. 
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• Změna pracovnice u správce 
Správce (P. Pont) informoval výbor o změně pracovnice. K 30.9.2016 končí pracovní poměr 
paní Vlasta Pokorná v PPM a nově bude její agendu zajišťovat paní Petra Švejdová (kontaktní 
telefon zůstává). Výbor paní Pokorné poděkoval za dosavadní výbornou spolupráci a 
odvedenou práci pro naše Společenství. 

 
3. Nabídka informačních SMS 

K dnešnímu bezplatnému zasílání emailových zpráv z klientské sekce PPM byla nabídnuta 
také možnost zaslání přes SMS. Vzhledem k tomu, že tyto informační SMS nabízí PPM za 
úplatu, výbor v současné době nebude tuto placenou službu využívat. 
 

• 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 probíhají dle klimatických podmínek. Finance na tyto opravy jsou čerpány 
z dlouhodobých záloh na opravu a údržbu domu.  
 

• Očista okolí od psích výkalů 
Na jaře proběhlo čištění celého areálu. Na nákladech se podílela všechna společenství. 

 
• Položkové čerpání rozpočtu 

Výbor kontroluje minimálně kvartálně čerpání rozpočtu. Rozpočet je koncipován jako 
vyrovnaný a jednotlivé kapitoly jsou čerpány podle plánu. Jedinou výjimkou, jejíž čerpání je 
„napjaté“, nikoliv však zatím přes schválený ráme rozpočtu  je položka „běžná údržba domu 
“. Čerpání dané položky je silně ovlivněno přestrukturováním plateb správci, kdy v celku došlo 
k úspoře, nicméně je větší kumulace do této kapitoly. Díky tomu už pak zbývá menší rozpočet 
na průběžné opravy.  
 

• Dětské hřiště 
Proběhla standardní kontrola dětského hřiště a výměna písku. 
Správce požádal o vybrání nového herního prvku na dětské hřiště místo opotřebované stříšky. 
Na novém prvku se musí shodnout všechny výbory společenství, které přispívají na provoz 
dětského hřiště. Dříve vybraný prvek jedno ze společenství neodsouhlasilo. 
 

• 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. 
 

• 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. 
 

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

 
• 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 dlužné částky k 26.9.2016: 
 

Rok Částka  Dlužník ů Žalob  
2008 59 112,89 Kč 3 3 
2009 66 946,40 Kč 3 3 
2010 95 701,66 Kč 3 3 
2011 23 062,19 Kč  3 2 
2012 25 331,00 Kč 2 1 
2013 29 681,00 Kč  2 2 
2014 0,00 Kč  0 1 
2015 34 816,00 Kč 1 2 

Celkem  334 651,14 Kč  17 17 
 
Vlastníci s nedoplatky vyú čtování 2015 po splatnosti byli p ředání advokátní kancelá ři 
k soudnímu vymáhání. Byly podány 2 žaloby, z toho j eden dlužník jistinu již uhradil a 
čeká se na úhradu p říslušenství k dluhu, aby se žaloba mohla ukon čit. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.8.2016: 
 

Rok  Částka  
2016 282 309,21 Kč 

 
Dlužníky záloh 2016 p ředává pr ůběžně výbor advokátní kancelá ři k zahájení soudního 
vymáhání! 

   
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Výbor se správcem poptal nabídky na rekonstrukci osvětlení v garážích. Také zde se 
v budoucnu počítá s úspornějším LED osvětlením. Probíhá studie a porovnávání jednotlivých 
nabídek, které podaly společnosti Štaif, TOP KONSTRUKT a EKOsvětla.  
 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
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Výbor se správcem poptal dodavatele o nabídky na dodávku a montáž záložních svítidel 
v provedení LED. Vyhodnocujeme nabídky a návratnost investice. 

 
 

Za výbor SVJ vypracoval Martin Glogar, doplnili Petr Samohejl a Michael Tintěra 
Dne 4.10.2016 
 
 

 
 
 


