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

 
č. 4/2013 

 
Datum schůze: 22.4.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, B. Zemanová, P. Samohejl, M. 

Tintěra, L. Herout (Revizor), P. Pont (PPM) 
Omluveni:  0 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 27.5.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Vyúčtování za služby roku 2012 – všem vlastník ům bude 
do konce dubna rozesláno vyú čtování za služby roku 2012.  

Žádáme vlastníky, aby své p řípadné nedoplatky 
dle obdrženého vyú čtování uhradili co nejd říve. 

Nedoplatek nebo p řeplatek vyplývající z vyú čtování je dle 
platných Stanov SVJ splatný do 7 kalendá řních m ěsíců po 

uplynutí zú čtovacího období, nejpozd ěji do 31.7.2013. 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Zatím neprovedeno, realizace proběhne v nejbližší době. Potřebné úpravy u 
stavební firmy objednány. 
 

• 03/05/12 Retardéry 
Úkol zrušen, nepodařilo se získat vyjádření FINEPu. 
 

• 05/10/12 Zajistit realizaci zamykání ohrádek kontejnerů 
Splněno – k odemčení ohrádek slouží totožný univerzální klíč, který již slouží k 
uzamykání kočárkáren, branek ve vnitrobloku a venkovních schodišť. Pokud 
někdo nemá klíč k dispozici nebo potřebuje více klíčů, je pro vlastníky k dispozici 
u správce za poplatek 50Kč. 
 

• 01/02/13 Obchodní rejstřík 
Splněno – členové nově zvoleného výboru zapsáni do rejstříkového soudu. 
 

• 02/02/13 Zveřejnění stanov SVJ 
Splněno – dokument stanov SVJ schválený na Shromáždění byl zapsán do listin 
u rejstříkového soudu. 
. 
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• 03/02/13 Zveřejnění zápisu ze Shromáždění 
Splněno – zápis ze Shromáždění SVJ byl zapsán do listin u rejstříkového soudu. 

 
• 06/02/13 Nálepky (zákaz kouření, venčení psů…) 

Na úkolu se pracuje. Vybírají se vhodné motivy pro nálepky. Realizací pověřen 
správce. 
 

• 07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 
Na úkolu se pracuje, dokumentace přislíbena FINEPem. 
 

• 09/02/13 Klíče od strojoven výtahů 
Splněno – klíč je umístěn u ostrahy. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Netěsnosti rozvodu topení – vyskytly se netěsnosti ve svislých rozvodech topení, 
naposledy v jednotce 162, kde byla také vyměněna poškozená část podlahy. 
Opravy jsou koordinovány správcem. 

 
• Porucha větrání ve vchodu F1 – byla provedena oprava. 

 
• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně jsou dlužné částky k 15.4.2013 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 0 Kč  4 4 
2009 139 022,67 Kč 0 Kč 7 7 
2010 188 890,27 Kč -30 376,43 Kč 11 11 
2011 161 331,14 Kč -11 755,19 Kč 10 8 

Celkem  577 743,31 Kč -42 131,62 Kč 33 31 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.3.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 445 739,16 Kč -17 028,00 Kč 
2013 498 874,45 Kč -18 035,00 Kč 

Celkem  944 613,61 Kč -35 063,00 Kč 
 
• Poškození společných prostor zatečením – v nebytovém prostoru došlo k úniku 

vody z topení. Ve společných prostorách došlo k poškození dilatace uniklou 
vodou. Opravy budou provedeny pod dohledem správce. Zároveň bylo provedeno 
vysušení garáží v místě zatečení vody. Úhrada vynaložených nákladů na 
odstranění škod bude řešena v rámci pojistky odpovědnosti majitele nebytového 
prostoru, nebo pojištění domu. 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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• Navýšení poplatku za správu – z PPM byla výboru předložena informace, že 
v souladu s platnou smlouvou bude navýšena cena za služby poskytované PPM 
o míru inflace. Výbor vzal informaci na vědomí. 

 
• Informace z 3. Etapy (SVJ vchodů A a B) – výbor obdržel informaci, že toto 

společenství bude připravovat výběrové řízení na správu budov. Byli jsme 
osloveni, zda bychom se do výběrového řízení nechtěli také přihlásit a řešit ho 
společně. Výbor prodiskutoval tuto záležitost a rozhodl se výběrového řízení 
nezúčastnit. Důvody jsou následující, výbor je spokojen se službami 
poskytovanými PPM. Cena služeb je pro SVJ odpovídající v porovnání běžně 
nabízených cen na trhu za správu. Dle názoru výboru není tedy aktuálně potřeba 
hledat nového dodavatele správcovských služeb.  

 
I když se výbor rozhodl výběrového řízení aktivně nezúčastnit, ukládá si průběžný 
úkol výběrové řízení sledovat. Požádá sousední společenství, aby ho 
informovalo, jak se mu podařilo řízení připravit a následně s jakým výsledkem 
dopadlo. Dle informací, které se podaří získat, by případně v budoucnu výbor tuto 
problematiku znovu otevřel a zvážil. 

 
01/04/13 Sledování výb ěrového řízení sousedního spole čenství 
Průběžně sledovat kroky sousedního společenství a interně vyhodnotit získané 
informace, pokud bude společenství domů A, B svolné informace našemu SVJ 
poskytnout. 
 

• Návrh na odkup pozemků v ulici Podkovářská – výbor obdržel návrh jednoho 
člena SVJ, zda by se neměl zvážit odkup pozemků v ulici Podkovářská. Výbor 
prodiskutoval tento návrh a považuje případný nákup za zbytečný. Pozemky 
budou v budoucnu města a výbor neshledal důvod, proč by se do nákupu mělo 
investovat. Výbor zároveň není kompetentní takový nákup schválit a musel by 
projít schválením na Shromáždění vlastníků. Výbor proto nebude k tomuto návrhu 
vyvíjet žádnou další aktivitu. 
 
Zároveň výbor odpoví navrhovateli, že pokud má zájem se problematikou dále 
zabývat, má možnost do příštího Shromáždění SVJ připravit podklady pro ostatní 
členy SVJ. Návrh by měl obsahovat informace, které členové SVJ budou 
potřebovat, aby mohli řádně tento návrh prostudovat, posoudit a na Shromáždění 
je následně možné o něm hlasovat. Tedy zejména, o jaké konkrétní pozemky by 
mělo SVJ mít zájem, cena takového nákupu, daňové dopady nákupu, ostatní 
dopady nákupu, např. SVJ by se muselo o pozemek starat a udržovat je. 

 
• Průběžné čerpání rozpočtu – výbor projednal průběžné čerpání rozpočtu za 

období leden-březen, přičemž neshledal výrazné překročení v žádné položce. 
Dohodl se, na čtvrtletním sledování čerpání rozpočtu. 
 

• Projednání informace Mgr. Cahlíkové – (člena společenství) ohledně instalace 
bezpečnostní mříže na balkon. Výbor danou informaci projednal a konstatoval, že 
za stávající legislativní situace nemá pravomoc danou instalaci schválit. 
K zásahům, jenž mají dopad na vzhled budovy, je nutný souhlas všech vlastníků 
či schválení odpovídajícím poměrem na schůzi shromáždění. Výbor v tomto 
duchu p. Mgr. Cahlíkové odpoví. 
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Zároveň se výbor dohodl, že tento bod (zasklení balónků, instalaci pergol) zařadí 
na program jednání dalšího shromáždění vlastníků. 
 

• Smlouva o poskytování právních služeb Mgr. Bartoň – Výbor projednal návrh 
smlouvy s AK Mgr. Bartoň ohledně poskytování právních služeb. Navrhuje drobné 
úpravy dané smlouvy. V případě, že budou Mgr. Bartoněm akceptovány, souhlasí 
s jejím uzavřením a využitím služeb jeho kanceláře v oblasti vymáhání 
nedoplatků. Využití daných služeb nebude pro společenství generovat dodatečné 
náklady, neb odměna bude za tzv. „přísudek“. Dojednáním textace s AK Mgr. 
Bartoň byl pověřen M. Glogar. 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Petr Samohejl, Michael Tintěra 
 
 
 


