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

 
č. 7/2013 

 
Datum schůze: 19.8.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, B. Zemanová, P. Samohejl, M. 

Tintěra, P. Pont (PPM), p.K říha (Pe3ny.NET) 
Omluveni:  L. Herout (Revizor) 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 16.9.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Upozor ňujeme všechny vlastníky, kte ří mají nedoplatek, že 
splatnost vyú čtování nedoplatk ů za rok 2012 skon čila dle stanov 
31.7.2013. Dlužník ům byla zaslána upomínka k uhrazení dlužných 
částek. Pokud nebudou nedoplatky uhrazeny ani do ter mínu dle 

upomínky tj. 31.8.2013, budou nedoplatky vymáhány s oudn ě. 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Byly provedeny lokální opravy izolace dle pokynu z šetření stavební firmy 
v místech terasy, které jsou přístupné pouze odkrytím dlažby a skladby pod 
terasou. Může se však stát, že bude třeba oprav také pod saunou a podiem, pod 
tyto stavební prvky majitele terasy se aktuálně stavební firma nedostane. 

 
• 07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 

Úkol trvá. 
 

• 01/04/13 Sledování výběrového řízení sousedního společenství 
Schůzka proběhla za účasti členů výborů domů E-F, C-D a A-B. Vyjádřili jsme 
stanovisko, že se nepřipojíme prozatím k akcím vedoucím k vypsání výběrového 
řízení. V současnosti ani výbor 3.etapy, který jednání inicioval, nevyvíjí žádnou 
iniciativu v této věci. 
 
Zástupce PPM p. Pont informoval, že PPM se rozhodlo neuplatňovat zvýšení 
odměny za správu podle inflační doložky – tedy znamená nenavýšení této 
položky rozpočtu pro naše společenství. 
 

• 01/05/13 Projednání odkupu pohledávek 
M. Tintěra projednal s konkurzním správcem pohledávky. Došlo k dohodě o 
vypořádání pohledávek a právní kancelář připravila návrh smlouvy. Výbor 
odsouhlasil návrh smlouvy k vypořádání. Smlouva je připravena k podpisu. 
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• 01/06/13 Smlouva o poskytování právních služeb 

Výbor odsouhlasil znění smlouvy a smlouvu s právní kanceláří Mgr. Pavla 
Bartoně uzavřel. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.7.2013 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 183 332,07 Kč -5 558,20 Kč 10 10 
2011 159 330,14 Kč 0 Kč 9 8 
2012 485 282,03 Kč -396 262,72 Kč 57 0 

Celkem  1 055 466,14 Kč -401 820,92 Kč 88 30 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.7.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2013 559 740,09 Kč -44 190,32 Kč 

 
• Poškození společných prostor zatečením – na opravách se pracuje, první část 

oprav u nebytového prostoru byla dokončena. Připravuje se oprava poškozené 
dilatační izolace v garážích. S posledním vlastníkem byla sepsána dohoda o 
náhradu škody hrazené pojišťovnou, kde SVJ uhradí spoluúčast ve výši 1.000,-
Kč.  

 
• Zbořený sloupek u vjezdu do garáží – škoda, která vznikla SVJ, byla uhrazena 

v plné výši a škodní událost je uzavřena. 
 
• Internet (datové služby) – Schůze se na žádost členů výboru účastnil pan Kříha, 

zástupce společnosti Pe3ny.NET, která v domě Nová Harfa 3 právě dokončila 
vybudování systému, Pan Kříha popsal zvolené technické řešení a zodpověděl 
dotazy členů výboru. Výbor konstatoval, že zváží možnost vstupu konkurence 
k stávajícím poskytovatelům Telefónica Czech Republic a UPC a také znovu 
zhodnotí, jak se systém osvědčil na Nové Harfě 3. 
Jako nezbytné se nicméně jeví prověřit majetkové poměry ke kabeláži telefonního 
vedení mezi bytovými jednotkami a patrovými rozvaděči, které by (pokud by se 
zjistilo, že jsou ve společném majetku SVJ) mohly sloužit k propojení bytových 
jednotek a svislých domovních stoupaček. 

 
• Spořicí účet – SVJ má aktuálně spořicí účet u Komerční banky, aby byly 

uspořené prostředky SVJ lépe zhodnoceny. Výbor rozhodl sjednat smlouvu s 
Equa bank a založit druhý spořící účet, kde bude uložena část prostředků SVJ. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu z jednání č. 
5/2013. 
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01/07/2013 Sjednat spo řící účet u Equa bank 
Výbor pověřuje předsedu a dalšího člena výboru sjednat smlouvu ke zřízení 
spořícího účtu SVJ. 

 
• Exekuce vlastníka bytové jednotky – na jednoho vlastníka s dluhem, kde 

rozsudek nabyl právní moci a dluh stále není uhrazen, rozhodl výbor podat návrh 
na exekuci. 

 
• Pan Huml splátkový kalendář – výbor obdržel žádost o splátkový kalendář pana 

Humla. Výbor odsouhlasil splátky 1500Kč týdně počínaje 1.9.2013 do uhrazení 
dlužné částky. 

 
• Sklepní mříž a nosnost terasy – výbor obdržel dotaz jednoho vlastníka na 

možnost instalace mříží v garáží u své komory, a jaká je únosnost terasy.  
 

Dovolené zatížení terasy je 200kg/m2. Tento údaj je uveden na straně 17 v 
příručce uživatele, kterou obdrželi vlastníci od FINEPu při přebírání bytu, a kterou 
lze také stáhnout z webových stran našeho společenství: 
http://www.novaharfa.info/cs/SVJ-Podkovarska/Prirucka-uzivatele.html 
Doporučujeme důrazně respektovat zde uvedené dovolené zatížení a rozhodně 
umísťování těžkých předmětů (květináče, rozměrná akvária, bazénky, atd…) 
konzultovat se statikem, resp. nechat si vyhotovit statický posudek. 
 
K zamřížování dveří do sklepa: výbor nemá námitek, pouze si dovoluje upozornit 
na dvě okolnosti: 

1) Zasahujte mříží co nejméně do prostoru garáží, který je společným 
prostorem. 

2) Vlastník je odpovědný za případné škody, které instalací mříží může 
způsobit (např. poškození kabelů elektrického vedení, datových kabelů, 
apod.), se všemi důsledky z toho vyplývajícími (uvedení do původního 
stavu, náhrada škody…). Lze také kontaktovat správce objektu pana 
Ponta, který Vám například může ukázat, jak již zamřížování dveří bylo 
provedeno na jiných objektech na Nové Harfě. 

 
• Nákup vysoušeče – všechny výbory schválily nákup vysoušeče. Náklad cca 

30 000Kč bude rozúčtován mezi všechny společenství, které budou mít možnost 
s vysoušečem disponovat. Využíván bude v objektech dle potřeby pod koordinací 
správce pana Ponta. 
 
02/07/2013 Nákup vysouše če 
Pověřujeme PPM nákupem vysoušeče a rozúčtováním pořizovacích nákladů 
mezi společenstvími. 

 
• Oprava dětského hřiště – byla provedena oprava dětského hřiště. Na nákladech 

se podílejí všechny společenství. 
 

• Zatečení z topné soustavy – při poruše na topné soustavě došlo k zatečení do 
dvou bytových jednotek. Topení opraveno, škody uhrazeny pojišťovnou. 
Spoluúčast uhradí SVJ. Jeden vlastník vyplacen a uzavřeno. S druhým 
vlastníkem se připravuje dohoda o vypořádání. Po podpisu dohody bude doplatek 
spoluúčasti SVJ vlastníkovi vyplacen. 
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• Klimatizace společnosti Pekárenské stroje – u výměníkových jednotek v garáži 

byl zaznamenán problém s únikem kapaliny. Upozorňujeme vlastníka, aby 
sjednal nápravu a k úniku kapaliny a kondenzátu nedocházelo. Správce bude 
vlastníka také kontaktovat. 

 
• Oprava dilatace a asfaltu v garáži – výbor požádal o nabídky opravy dilatace a 

asfaltového povrchu. Při poruše topné soustavy došlo k poškození a je potřeba 
sjednat nápravu. Oprava obnáší odkrytí asfaltu, cementová oprava a zalití novým 
asfaltem. 

 
03/07/2013 Dilatace a asfaltu v garáži 
Pověřujeme správce poptáním nabídek na opravu. 

 
• Záložní zdroje – v rámci pravidelné údržby je potřeba obnovit záložní zdroje 

v nouzovém osvětlení budovy. Výbor zatím obdržel 2 nabídky. Čeká se na 
případné další nabídky, aby mohl být zvolen dodavatel, který zajistí výměnu. 
 
04/07/2013 Záložní zdroje 
Na příští schůzi vyhodnotit nabídky a zajistit objednání výměny. 

 
• Oprava balkónu – byla provedena oprava balkónu, kde byl problém s 

odpadávajícími dlaždičkami. 
 

• Kontrola stavu HW ke kamerovému systému – jelikož stáří HW je již skoro 6 let, 
výbor zvažuje jeho obnovu. 

 
05/07/2013 HW kamerového systému 
Pověřujeme správce, aby kontaktoval dodavatele servisních služeb ke 
kamerovému systému. Po dodavateli požadujeme zvážení obnovy HW (řídících 
PC a datového uložiště kamerového záznamu) a necenění tohoto případného 
servisního zásahu. 

 
• Nátěr obložení fasády – bude potřeba obnovit nátěr obložení fasády u mezonetů, 

případně také pergol dodaných FINEPem jako společné prvky vnitrobloku. 
 

06/07/2013 Nátěr spole čných prvk ů ve vnitrobloku 
Pověřujeme správce poptáním nabídek na provedení obnovy nátěru. 

 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: P.Samohejl, M. Tintěra 
 
 
 


