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Zpráva o činnosti výboru 
Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 

v letech 2016 - 2017 
 
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 snížil. Zároveň se daří rychleji řešit jak 
dlužníky záloh, tak novějších vyúčtování. 
 

b) Provozní – kromě obvyklých aktivit souvisejících s klasickým provozních chodem 
několikavchodového objektu, lze shrnout, že v tomto období byl pro naše SVJ 
nejnákladnější boj s vodou. Bylo řešeno naštěstí již v menší míře zatékání z teras či 
balkónů. Byly řešeny úniky z topné soustavy, z rozvodů vody, stoupaček a odpadů. 
Hlášené havarijní opravy k zatékání byly postupně provedeny či se na nich intenzivně 
pracuje. Druhým významnějším nákladem jsou výtahy a jejich provozní údržba. 

 
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. 
 
2. Přehled činnosti za uplynulé období 

 
ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
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• 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 na minulé shromáždění předložil znění stanov aktualizované dle hlasování na 
Shromáždění 2015. Tento návrh byl opětovně projednán minulým Shromážděním 2016. 
Veškeré odhlasované změny Stanov ze Shromáždění 2016 byly  zapracovány do dokumentu 
předkládaném na tomto Shromáždění 2017. Vzhledem k nedostatečné účasti vlastníků na 
posledním Shromáždění, nejsou tyto nové Stanovy zatím v platnosti. Nicméně návrh reflektuje 
vůli posledních dvou Shromáždění 2015 a 2016. 
 
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI A SPRÁVA DOMU: 
 

• Vyúčtování roku 2016 
Po zajištění všech potřebných odečtů měřičů spotřeby vody, tepla a elektřiny bylo zajištěno a 
všem vlastníkům v řádném termínu rozesláno vyúčtování roku 2016. 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. 
 
Pro vyúčtování 2016 bylo využito rozúčtovacího klíče shodného s rokem 2015, pro 
vybrané položky, které od roku 2015 předepisuje NOZ. Jedná se konkrétně o následující 
položky: 

• Správa – každá jednotka stejně (dříve dle velikosti podílu) 
• Účetnictví – každá jednotka stejně (dříve dle velikosti podílu) 
• Odměna výboru – každá jednotek stejně (dříve dle velikosti podílu) 
• Nálady společenství – každá jednotka stejně (dříve dle velikosti podílu) 

 
Tato informace byla přednesena na Shromáždění 2015 (a 2016). Vzhledem k malé účasti 
nebyl prohlasován nový rozúčtovací klíč, nicméně NOZ nás zavazuje uplatňovat tuto úpravu. 
 
Vyúčtování 2016 bylo rozesláno poštou a doporučeně, aby SVJ disponovalo 
potvrzením pro případné soudní spory s dlužníky. 
 

• Zálohy 2017 
Vzhledem k tomu, že Shromáždění nebylo usnášení schopné, zůstává v platnosti pro rok 
2017 schválený návrh rozpočtu z předchozích let (r.2013). Proto jsou i zálohové platby 
vlastníkům nezměněny a zůstávají v platnosti. 
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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 děkuje všem zodpovědným vlastníkům, kteří hradí své zálohy včas a nejpozději 
v termínech daných stanovami SVJ a NOZ. 
 
Všem vlastníkům, kteří neuhradí včas zálohy 2017, 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 větším dluhem záloh 2017 byli předání advokátní kanceláři k soudnímu 
vymáhání. Podobně se již dříve žalovaly také zálohy 2016. 
 

• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 
Výbor našeho SVJ společně s výborem objektů GH nechal realizovat výměnu lamp 
osvětlujících vnitroblok. Výměna proběhla zejména ze dvou důvodů, významně se zlepší 
osvětlení chodníků a lampy jsou na mohutnějších sloupech ukotvených pevněji v zemi, tudíž 
se sníží množství oprav, když lampu někdo poškodí či vyvrátí. Na investici se finančně podílely 
obě společenství. 
 

• Obměna vodoměrů 
Pro provedení obměny vodoměrů byl vybrán dodavatel ISTA. Nově osazené vodoměry 
disponují rádiovým modulem pro dálkový odečet. Zároveň bylo implementováno na chodbách 
7 ks koncentrátorů dat Memonic pro průběžné rádiové odečítání stavu vodoměrů. Tento 
dodavatel bude pro SVJ dále poskytovat také rozúčtování vody dle měřených dat jako podklad 
do celkového vyúčtování. 
 

• Vlhké stěny domku E5 
Proběhla oprava izolace terasy u domku, kde docházelo k zatékání. 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
Vzhledem k opotřebování prvku na dětském hřišti byl po dohodách s ostatními SVJ objednán 
nový. Již se osazuje a náklad patřící k dětskému hřišti bude rozdělen standardně na všechny 
společenství. 
 

• Úprava korun stromů 
Na město byla zaslána žádost, aby zajistili úpravu/prořez korun stromů v ulici na svém 
pozemku, neboť stromy byly příčinou velkého stínu a slabého pouličního osvětlení chodníků. 
Prořezání zajistil odbor správy zeleně na P9.  
 

• Branky ve vnitrobloku 
Byly vyměněny branky ve vnitrobloku. Mají zinkovou úpravu pro zajištění odolného povrchu.  
 

• Oprava soklů a prasklin na chodbách 
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Proběhlo zmapování poškozených soklů, prasklin omítky na chodbách a výmalby. Poškozená 
místa byla opravena. 
 

• Průsak podlahou garážového stání 
V garážové hale byla opravena podlaha, kde docházelo k průsaku vody mezi podlažími. 
 

• Oprava dešťového svodu 
Proběhla oprava poškozeného dešťového svodu. 
 

• Revize elektro 
Byla provedena pravidelná revize elektrozařízení. 

 
• Aktualizace smlouvy s PRE 

Proběhla aktualizace smlouvy s PRE. Výbor odsouhlasil cenou nabídku PRE, jenž zajistil 
správce. Smlouva přinese SVJ stejné úspory jako v roce 2016. 
 

• Incidenty v garážích 
Byly zaznamenány dva incidenty v garážích. U jednoho z parkovaných aut došlo k poškození 
(vypuštěné pneu a přesunu vozidla z garážového stání do pojezdové uličky). Daná situace 
byla řešena ve spolupráci s ostrahou a správcem objektu. Dále bylo zaznamenáno odcizení 
RZ. Tato situace byla předána Policii ČR, kde SVJ poskytlo potřebné součinnosti, zejména 
poskytnutí kamerových záznamů. 
  
Výbor proto apeluje na vlastníky a obyvatelé domu, aby nevpouštěli do garáží 
nepovolané osoby a dbali řádných a korektních sousedských vztahů. 

 
• Ostraha  

V návaznosti na výše uvedený incident, MT informoval o dohodě s p. Rambouskem (BiG FM 
– ostraha objektu), že bude výbor proaktivně dostávat přehled mimořádných situací, které 
ostraha zaznamenala (jsou již dnes zaznamenávány v provozní knize ostrahy). 

 
• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 

Vandalové rozbili výlohu u prostoru společnosti Batima. Proběhlo sepsání škodní události 
s policií a nahlášeno na pojišťovnu a výměna poškozené výlohy. Řešil se také druhý incident 
rozbití s pojišťovnou, kde viníkem byly děti. 
 

• Služba KatastrSVJ.cz 
Byla sjednána služba KatastrSVJ.cz, která pravidelně a automaticky zkontroluje všechny 
jednotky vlastníků v domě a nahlásí, pokud se na některé z nich objeví jakákoliv změna, tedy 
i zápis exekuce nebo insolvence dlužného vlastníka. PPM vyjednalo slevu při objednání 
služby pro naše SVJ. 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Byla provedena kontrola bezpečnostních prvků na schodištích (žluté terčíky). Následně byly 
poškozené či chybějící nahrazeny. Tam, kde ještě drží původní, se zatím neměnilo. Pro 
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případnou kompletní výměnu chybí ještě cca 190 nálepek. Výbor schválil, aby správce 
dokoupil nálepky na sklad. Budou se postupně vyměňovat, jak budou odcházet původní. 
 

• Plot u dětského hřiště 
Plot je u konce své životnosti, Ze tří dodavatelských nabídek (čtvrtý dodavatel nabídku 
nedodal) výbor doporučil správci k realizaci prioritně variantu plotu s výškou 80cm. Jako druhá 
alternace je za nás varianta 60cm. Nabídky budou dále diskutovány mezi správcem a 
ostatními společenstvími, jelikož se na nákladech podílí. 
 

• Rostliny pnoucí se po fasádě 
U vchodu F1 bylo provedeno shora zastřižení rostlin, které se pnou po fasádě. 
 

• Poškozený odpad ve stoupačce (zápach z odpadu) 
Na základě upozornění jednoho z vlastníků ohledně zápachu byly provedeny kamerové 
zkoušky odpadu. Kamerou bylo zjištěno poškozené místo, kde odpadní voda línala ven ze 
stoupačky. Následně proběhla oprava. 
 

• Oprava požárních ucpávek 
Na základě provedené požární revize bylo přistoupeno k realizaci opravy požárních ucpávek. 
Nález z revizní zprávy byl opravou odstraněn. 
 

• Mytí povrchu garáží 
Mytí povrchu garáží se provádí standardně 2x ročně na jaře a na podzim. 
 

• Mytí oken 
S podzimním termínem mytí povrchu garáží proběhne také tato aktivita ve společných 
prostorech. 
 

• Revize hromosvodu 
Revize hromosvodu konstatovala drobné závady, které byly následně odstraněny. 
 

• Oprava omítky u venkovního schodiště 
Proběhla opravu stěny u venkovního schodiště z vnitrobloku do ulice Pod Harfou. Omítka se 
loupala a hrozilo zatékání. 
 

• Lano výtahu vchodu F1 
Senzor nahlásil upozornění na stav jednoho lana výtahu. Proběhlo šetření s výrobcem, který 
při instalaci senzorů prodloužil na lana záruku. Vada byla v čidle, které se v rámci záruky 
nechalo vyměnit. 
 

• Revize všech výtahů 
Proběhla standardní revize všech výtahů s protokolem odborných zkoušek (3 letá kontrola). 
Našly se drobné závady na všech výtazích v rámci revize. Závady nebrání provozu, nicméně 
je třeba závady odstranit. Dodavatel zaslal nabídku na odstranění nedostatků z revizní zprávy. 
Po prostudování cenové nabídky na úpravy spojené s odstraněním nedostatků z revizní 
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zprávy se výbor rozhodl poptat nejprve revizní kontrolu od výrobce výtahu, abychom měli 
k dispozici nezávislé posouzení od druhého dodavatele. Bude kontrolně prověřen výtah ve 
vchodu F1 a na základě výsledku zprávy stanoven další postup vypořádání připomínek 
z revizní zprávy. Kontrolní prověření výtahu vchodu F1 jiným dodavatelem proběhlo, závěr 
kontroly potvrdil potřebu zkrátit pásy. Pásy jsou protažené a je doporučeno jejich zkrácení. 
Pásy výtahů F1 a F2 se nechají zkrátit dle doporučení revizní zprávy. 
 

• Vlhké stěny v bytě 1038 
Vyskytl se problém s vlhkými stěnami v bytě 1038. Proběhlo místní šetření závady, rozvod 
topení opraven. 
 

• Oprava kliky u vchodu E1 do vnitrobloku 
Poškozená klika byla opravena. 
 

• Únik vody 
Správce informoval, že vyřešil s dodavatelem opravu po zatečení do jednoho bytu. 
 

• Mytí fasády 
Do konce října proběhne mytí fasády v ulici Podkovářská. Celková cena 12 000 Kč, kdy v ceně 
máme také další jedno mytí pro příští rok. Proběhne objednání a realizace pod dohledem 
správce. 
 

• Vzedmutý štěrk 
Řeší se vzedmutý štěrk na pozemku města v blízkosti velína Ostrahy roh Poděbradské a 
Podkovářské. Město bylo poptáno, aby vyřešilo vzedmutý štěrk na svém pozemku. Zatím bez 
reakce městských úředníků. 
 

• Metodický pokyn PPM 
PPM předložilo výboru koncem loňského roku materiál nazvaný „metodický pokyn“. Výbor 
materiál prostudoval. Na schůzích výboru proběhlo několik diskusí nad dokumentem a výbor 
přednesl své připomínky PPM. Následně se uzavřelo s tím, že výbor zatím nebude vyvíjet 
další aktivity k tématu návrhu metodického pokynu ze strany PPM a správce zároveň 
informoval, že na straně PPM proběhne konsolidace připomínek, které obdrželi také od jiných 
společenství. Tím bylo téma uzavřeno. 
 

• Průsaky do bytu paní Moravcové 
V bytě se řešil průsak vody. Místní šetření prokázalo průsak z rozvodu topné soustavy. 
Proběhlo přetěsnění rozvodů a závada byla odstraněna. 
 

• Závada na topení 
Správce informoval o závadě na topné soustavě, která způsobila zatečení do bytu 137. 
Závada rozvodu topení byla odstraněna, poškozená podlaha zatečením se řešila 
s pojišťovnou. 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
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Probíhá postupná výměna mřížek vzduchotechniky na chodbách u výtahů. Mřížky byly 
bohužel úplně zbytečně poškozené od vandalů. Výměna je z bezpečnostních důvodu nutná. 
 

• Garáže – odstranění neoprávněně odložených předmětů  
V rámci pravidelných kontrol garáží bylo shledáno umístění řady předmětů na garážových 
stáních, které tam z bezpečnostních důvodů a dle požárních předpisů nepatří. Po několika 
výzvách byly předměty vlastníky postupně odstraněny. 
 
Prosíme vlastníky o dodržování provozního řádu garáží. Kromě vozidel není možné 
v prostoru garáží odkládat žádné předměty. Je to v rozporu s požárními předpisy. 
 

• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 
Správce informoval výbor, že druhá etapa vyměnila osvětlení ve vnitrobloku za LED. Dále 
nainstalovala LED světla nad vchody. Výboru se po prohlídce toto řešení zamlouvalo. Zvažuje 
tedy podobnou investici a pověřil správce zajištěním nabídky dodavatele, aby mohla být 
zvážena cenová kalkulace investice. 
 

• Klientská sekce PPM 
Po diskusích na toto téma, že by se užití klientské sekce mělo formalizovat, PPM připravilo 
návrh smlouvy s SVJ. Smlouva s PPM ke klientské sekci je podepsána a SVJ přešlo do 
standardního režimu užívání klientské sekce PPM dle smlouvy. 
 

• Přímý kanál do KB 
Správce požádal výbor, zda by bylo možné zřídit službu Přímý kanál Komerční banky pro 
pravidelné denní aktualizace plateb od vlastníků v klientské sekci PPM. Výbor v Komerční 
bance zajistil službu přímého kanálu k účtu SVJ. Po zřízení služby byly podklady k připojení 
pro PPM předány správci. V klientské sekci PPM jsou tedy na denní bázi aktualizovány 
informace o platbách vlastníků na účet SVJ. 
 

• Výměna 2 prorezlých radiátorů 
Proběhla výměna, správce informoval, že má hlášeny další radiátory, kde bude potřeba 
provést také výměnu. Výbor souhlasí s nutnými opravami a výměnami. Budou dále probíhat 
pod dohledem správce. 
 

• Oprava stoupačky 
Proběhla oprava stoupačky. 

 
• Oprava tlačítek ve výtahu 

Proběhlo několik výměn vandaly poškozených tlačítek u výtahů. Výbor zde chce konstatovat, 
že se bohužel tyto opravy z důvodu vandalismu stále opakují. 
 

• Ostraha 
Na žádost výboru se jednoho jednání výboru zúčastnil zástupce společnosti b.i.g. FM service, 
s.r.o pan Rambousek. MT sdělil p.Rambouskovi výhrady výboru k práci ostrahy.  Pan 
Rambousek přislíbil zejména zlepšení komunikace dodavatele vůči SVJ. O vznesených 
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výhradách bude informovat své podřízené a sjedná nápravu. Aktuálně jsou zasílány 
pravidelné reporty incidentů zjištěných ostrahou. 
 

• Oprava poštovní schránky u komerčního prostoru společnosti Batima 
Správce informoval, že zajistil opravu upevnění poštovní schránky, kterou vandal poškodil a 
ze stěny urval. Náklady na opravu uhradí SVJ vzhledem k tomu, že se jedná o plášť budovy, 
kde je schránka umístěna. 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů – zajištění vizualizace  
PS a správce projednali se společností Duotech zadání vizualizace a zaslali společnosti 
Duotech všechny požadované podklady pro vytvoření 3D modelu zasklení referenčního 
balkonu. Vizualizaci jsme obdrželi. 
 

• Problém s teplou vodou 
Pan František Čermák nahlásil správci problém, že v jeho bytě občas teče ze studeného 
kohoutku voda teplá. Správce prověřil a nechal nainstalovat zpětné klapky. 

 
• Problém se zpátečkou teplé vody 

Probíhá šetření příčiny problémů se zpátečkou teplé vody u jedné ze stoupaček. 
 

• Dlouhodobé zálohy (Fond oprav) 
Přehled položek čerpaných z kapitoly Dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu (Fond 
oprav) za rok 2016: 
. 

Položka Částka 
Oprava těles nouzového osvětlení 92 386 Kč 
Doplnění dodávky a montáže EITN 22 856 Kč 
Rozsáhlejší opravy protipožárních prostupů 22 893 Kč 
Celkem 138 135 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 upozorňuje neplatiče, že tato soudní řízení jsou úspěšná a mohou vést až 
k zastavění majetku, včetně bytových jednotek! Náklady neplatičů se zvednou o soudní 
poplatky, odměny advokátní kanceláři a úroky z prodlení!  

 
Aktuálně dlužné částky k 13.10.2017: 
 

Rok Částka Dlužníků 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 
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2012 25 331,00 Kč 2 1 
2013 11 343,00 Kč  1 1 
2015 1 580,00 Kč 1 0 
2016 155 849,23 Kč 7 2 

Celkem 438 926,37 Kč  23 15 
 
2 vlastníci s významnými nedoplatky vyúčtování 2016 po splatnosti byli předání 
advokátní kanceláři k soudnímu vymáhání. Zbývajících 5 vlastníků dluží malé částky, 
proto zatím výbor nepřistoupil k žalobě a urgoval úhradu doporučenými výzvy. Pokud 
nebude uhrazeno do konce listopadu, budou i zde podány žaloby. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.9.2017: 
 

Rok Částka 
2017 293 983,49 Kč 

 
Dlužníky záloh 2017 předává průběžně výbor advokátní kanceláři k zahájení soudního 
vymáhání! 

   
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Po výběrovém řízení se aktuálně pracuje na smlouvě s vybraným dodavatelem pro provedení 
rekonstrukce. 
 

• Nabídka na záložní LED svítidla a LED osvětlení chodeb 
Zde probíhá diskuse nad nabídkami dodavatelů na dodávku a montáž záložních svítidel 
v provedení LED a osvětlovacích těles. Zatím nebyl vybrán konkrétní dodavatel. 

 
 

Za výbor SVJ vypracoval Martin Glogar 
Dne 20.10.2016 
 


