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Zápis ze sch ůze výboru 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p. 933 

 
č. 1/2012 

 
Datum schůze: 16.1.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, H. Kollmanová, P. Samohejl, M. Glogar, 

B. Zemanová, L. Hon člová, P. Pont 
Omluveni:  R. Netopilová 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 27.2.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Zaznamenané výpadky dodávky vody a tepla byly zap říčiněny 
poruchami u dodavatel ů, nikoliv v  bytovém dom ě SVJ. 

 
3. Kontrola stavu řešení otev řených bod ů dle p ředchozích zápis ů schůze výboru 

 
• 01/06/11 Oprava nátěru fasády 

Opraveno a ukončeno. 
 

• 04/10/11 Podklady pro podnět k soudu 
Úkol se řeší. Připravují se podklady. 
 

• 06/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Pohybová čidla – obdrželi jsme nabídky, požádali jsme o nacenění také stropních 
čidel pro porovnání variant. 
 

• 07/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Cenová kalkulace byla výborem schválena, dojde k obložení stěn kolem výtahů 
ve vestibulech a umístění lišt na rohy stěn u vstupů do výtahů v jednotlivých 
patrech. Lucie Hončlová pověřena výběrem obkladu a dořešení komunikace 
s dodavatelem a správcem. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 

Aktuálně jsou dlužné částky k 16.1.2012 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 122 490,92 Kč 0 Kč 
2009 222 628,14 Kč -49 344,99 Kč 
2010 415 105,39 Kč -119 189,09 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2011 činí k 31.12.2011: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 900 537,99 Kč -51 569,74 Kč 

 
• Venkovní osvětlení ve vnitrobloku – správci nahlášena závada osvětlení. 

 
01/01/12 Zajistit opravu osv ětlení 
Správce pověřen zajištěním opravy osvětlení. 
 

• Odpis dlužné částky – U bytové jednotky 343 výbor rozhodl odepsat dlužnou 
částku 475,12Kč z vyúčtování roku 2009. 
 

• Zápočty dlužných částek – u vlastníků, kde SVJ eviduje menší dlužné částky za 
vyúčtování 2010 a vlastník řádně hradil zálohy 2011 a 2012, výbor rozhodl o 
provedení zápočtu. Dlužná částka z roku 2010 bude účetně započtena ze záloh 
2011 k 31.12.2011. 
 

• SIPO – výbor obdržel dotaz k možnosti úhrady záloh a plateb přes SIPO. Výbor 
rozhodl, že i nadále nebude SIPO používáno. SVJ nechce hradit poplatky se 
službou SIPO spojené. Účet v bance pro příjem plateb je pro SVJ cenově dobrou 
variantou. 

 
• Úprava smlouvy pro dodávku elektřiny – pracuje se na dodatku ke smlouvě pro 

dodávku elektřiny do společných prostor. Po úpravě se předběžně předpokládá 
úspora ve výši cca 130 000Kč ročně. 

  
• Plánuje se výměna vodoměrů – dle norem je potřeba za určité období vyměnit 

vodoměry z důvodu jejich kalibrace. Vodoměry pro teplou vodu mají kratší interval 
a zde již výměna proběhla. Nyní se plánuje výměna vodoměrů pro studenou 
vodu, kde je interval pro výměnu dle norem delší. Termíny budou upřesněny na 
nástěnkách ve vchodech. 

 
• Odkup pohledávky – výbor obdržel nabídku na odkup pohledávky vedené u jedné 

z bytových jednotek za nedoplatky záloh 2011. Výbor rozhodl na nabídku 
nepřistoupit z důvodu finanční nevýhodnosti. Vůči bytové jednotce jsou také 
vedeny soudní spory vůči pohledávkám SVJ z vyúčtování 2009 a 2010.  

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil:  
 


