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Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I – Podkovářská čp. 933 
Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 
IČ: 283 82 986, zapsaná v rejstříku společenství, vedeném MS v Praze, spis. Zn. S 8860 

 
 

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek 
konaného dne 28.11.2017 v 17.30 hodin 

 
 

Jednání shromáždění svolal Výbor SVJ pozvánkou ze dne 24.10.2017. 
 
1. Prezence (úvod) 
2. Schválení jednacího řádu, předsedajícího a zapisovatele 
3. Volba výboru a revizora 
4. Hospodaření společenství: 

a. schválení roční účetní závěrky za rok 2012 až 2016 
b. schválení rozpočtu pro rok 2018 (a další období) 

5. Schválení Stanov SVJ 
6. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
7. Sumář zprávy o příjmech a nákladech 
8. Různé  

a. Zasklení balkónů 
b. Diskuse 

9. Závěr 
 
Jednání zahájil předseda Výboru pan Michael Tintěra (dále jen „předseda“). Na úvod konstatoval, že podle 
prezenční listiny jsou v době zahájení přítomni nebo plnou mocí zastoupeni vlastníci jednotek v domě se 
spoluvlastnickým podílem (dále jen SP) o velikosti 70 683 SP, což je 35% (SP přítomných / SP všech) – 
Shromáždění není usnášeníschopné. Zároveň informoval, že pokud by ještě dorazili vlastníci 
s dostatečným podílem, aby se kvorum přítomných a plnou mocí zastoupených vlastníků zvedlo nad 50%, 
bude Shromáždění informovat. 
 
Někteří vlastníci dorazili po zahájení, avšak ani tak nebylo dosaženo 50%. Nejvyšší dosažená 
přítomnost dle registrací účastníků byla 39,6%. 
 
M. Tintěra informoval Shromáždění, aby se i přes faktickou neusnášení schopnost pokračovalo 
informativním projednáním ohlášeného programu a zápis vytvoří místopředseda výboru Martin Glogar. 
 
Průběh jednání: 
 
M. Tintěra informoval, že výbor připraví korespondenční hlasování o usneseních, které měly být 
projednány na Shromáždění dle pozvánky. 
 
Volba výboru – mandát stávajícímu výboru končí 23.1.2018. Navržení členové výboru jsou stávající 
členové. Další návrhy nebyly vzneseny. V korespondenčním hlasování budou uvedeni stávající členové, 
aby vlastníci rozhodli, zda je zvolí pro další funkční období. 
 
Revizor – stávajícímu revizorovi končí mandát 23.1.2018. Nebyl vznesen návrh na osobu, která by dále 
vykonávala funkci revizora. V korespondenčním hlasováním tedy nebude volba revizora uvedena a po 
vypršení mandátu stávajícímu revizorovi nebude v SVJ tuto funkci nikdo zastávat. Revizor je funkce 
nepovinná. 
 
Náhradníci členů výboru – na náhradníky nikdo nevznesl návrh kandidatury. Náhradníci mají pomoci pouze 
v případě, že by někdo z výboru ukončil svou činnost a výbor by bylo nutné o nové členy doplnit. 
V korespondenčním hlasování tedy nebude uvedena volba náhradníků členů výboru SVJ. 
 
Hospodaření společenství – vlastníci byli informováni, že SVJ vytvořilo za rok 2016 hospodářský zisk 
46 092 Kč a kumulovaně s předchozími roky celkem 90 119 Kč  Jedná se o finance, které byly získány od 
dlužníků z již uzavřených soudních kauz k nedoplatkům po soudem přiznaných úrocích z prodlení. Výbor 
navrhuje využít prostředky v příštím roce na běžnou spotřebu SVJ. 
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Účetní uzávěrky – vlastníci byli informováni, že formálně je třeba Shromážděním potvrdit účetní uzávěrky 
z předchozích let. 
 
Návrh rozpočtu 2018 a další období – proběhlo seznámení vlastníků s návrhem rozpočtu, který byl součásti 
pozvánky. Proběhla diskuse nad rozpočtem a byly zodpovězeny vznesené dotazy vlastníků.  
 

• Jaké sloupce/hodnoty jsou porovnávány ve sloupci v %? 
Ve sloupci je uveden poměr Návrhu rozpočtu 2013 (aktuálně platného) vůči Návrhu rozpočtu 2018 
(navrhovaného). 
 

• Jak se projeví změna rozpočtu na změně záloh? 
Celkově by měly zálohy o cca 5% klesnout. 
 

• Stojí tedy za to změnu rozpočtu odhlasovat? 
Výbor doporučuje ano, protože celková výše rozpočtu je sice pro provoz domu dostatečná, 
nicméně návrh reflektuje úpravy mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu tak, aby lépe odpovídaly 
skutečné spotřebě, a zároveň se budou moci snížit měsíční zálohy vlastníkům. 
 

• Šel by změnit rozúčtovací klíč? 
U některých velkých bytů s nízkou spotřebou vody a tepla mají vlastníci aktuálně předepsané velké 
zálohy a po vyúčtování tedy velké přeplatky. Klíč však lze změnit pouze na Shromáždění. 
Vzhledem k nedostatečné účasti tedy dnes nelze. V korespondenčním hlasování po Shromáždění 
může být a tedy i bude navrženo hlasování pouze o návrhu rozpočtu 2018, jak byl uveden 
v pozvánce. 
 

Stanovy – vlastníci byli informováni, že všechny změny Stanov navržené na loňském Shromáždění byly 
zapracovány do návrhu Stanov z aktuální pozvánky. Při konzultaci u soudu bylo SVJ doporučeno 
nedoplňovat žádné další změny či návrhy ze Shromáždění, kde není dostatečná účast pro hlasování. 
Žádné další návrhy do Stanov tedy aktuálně nebyly vzneseny. Do korespondenčního hlasování bude 
zařazen bod schválení stanov ve znění, jak byly uvedeny v pozvánce. 
 
Zpráva o činnosti výboru a o správě domu – dokument v pozvánce shrnuje činnost výboru za uplynulé 
období. Nejvíce se výbor věnoval problematice osvětlení společných prostor, kde je již na hranici životnosti 
a plánuje se postupná náhrada za LED. Aktuálně jsme nejblíže realizaci výměny osvětlení v garážích (ve 
výboru se projednává navržená smlouva dodavatele). Následovat by měly nouzové osvětlení, chodby a 
schodiště. Dále se dost často objevují poruchy na rozvodech vody, jejichž opravy stojí nemalé úsilí a 
finance, protože jsou všechny stoupačky v domě zazděné. 
 
Sumář zprávy o příjmech a nákladech – navržený sumář je ve znění z předchozích Shromáždění. Je to 
dokument, který dává vlastníkům vodítko, jak je plánovaná kumulace a čerpání financí na dlouhodobé 
opravy (dříve fond oprav). Formálně vzhledem k malé účasti dosud nebyl schválen. Vlastníci byli 
informováni, že nejvíce financí se aktuálně čerpalo na výměnu vodoměrů a opravy výtahů. V minulém roce 
pak zejména na osazení měřičů tepla (tzv. EITN). 
 
Různé – v pozvánce navržený bod balkónu, diskuse a náměty vlastníků 
 

• Zasklení balkónů 
M. Tintěra seznámil vlastníky s návrhem způsobu zasklení balkónů. Podrobněji v přiloženém 
dokumentu. Vzhledem k tomu, že případný zásah do lodžií má dopad do celkového vzhledu pláště, 
není možné, aby si vlastník na základě svého uvážení provedl zasklení bez vyjádření relevantních 
orgánů Společenství (nespadá do kompetence výboru, nýbrž Shromáždění). Asi nechceme mít 
dům, kde každý balón bude zasklen jinou barvou, jiným provedením. V návrhu jde tedy o vytvoření 
metodické shody nad způsobem zasklívání. Dokument nepředepisuje povinné zasklení ani výběr 
dodavatele. Dokument metodicky navrhuje způsob zasklení, pokud se k němu vlastník rozhodne 
na vlastní náklady. Bude zařazeno do korespondenčního hlasování. 
 

• Zrevidovat stav zeleně ve vnitrobloku 
Námět vlastníka zkontrolovat stav zeleně a případné náhrady uschlých kusů. Výbor zařadí na svou 
schůzi k projednání. 
 

• Plánovaný projekt Finepu v pásu u cyklostezky 
Jeden z vlastníků upozornil na plánovaný projekt společnosti Finep na pruhu zeleně mezi 
postavenými etapami a cyklostezkou. Dle návrhu tam mají vyrůst vysoké domy. Mělo by být brzy 
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(asi začátkem roku 2018) zveřejněno na úřední desce P9). Paní doporučuje, aby se co nejvíce lidí, 
kteří mají s návrhem takové výstavby připomínky. Zejména dopad na dopravu by při takovém počtu 
dalších bytů byl významný. 

 
• Kamery – zda by šlo rozšířit o další? 

Vlastníkem byl vznesen návrh, zda by šlo rozšířit kamerový systém? Technicky to není nemožné, 
nicméně vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů, který k dané problematice předepisuje 
řadu administrativy a schvalování, to nevidíme reálně. Pozemky kolem domu patří městu. Nicméně 
pokud by byl podnět na umístění nějakého konkrétního místa v domě, zašlete námět výboru a 
zkusíme se tím zabývat. 

 
• Ochranka 

Diskuse k ochrance a doporučení vždy zapsat do knihy ostrahy, která je k dispozici ve velíně 
ostrahy incidenty, které by nastaly. 

 
• Osvětlení v garážích 

Upozornění vlastníka, že některé zářivky jsou ve špatném stavu. Výbor potvrzuje, osvětlení je na 
hranici životnosti a pracuje se na přípravě výměny. 
 

• Osvětlení na chodbách 
Návrh vlastníka, zda by se mohl zkrátit čas pro automatické vypnutí (úspora energie). Výbor zařadí 
bod na schůzi výboru. Zároveň je také zvažována výměna osvětlení, jako u garáží. Jeden 
z diskutovaných návrhů je čidlo u každého světla, aby nesvítilo celé schodiště či chodba jako dle 
dnešních rozvodů přes schodišťové automaty. 

 
Závěr 
 
Předseda M. Tintěra poděkoval všem přítomným za účast a tedy i zodpovědnou správu svého majetku – 
bytů v našem SVJ. 
  
Jednání bylo předsedajícím ukončeno v 19:30 hod. 
 
 
 
 
 
V Praze 28. listopadu 2017     Podpis předsedy výboru SVJ  
 
 
Přílohy: Prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí 
 Pozvánka na Shromáždění 
  
  

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 


