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

 
č. 6/2013 

 
Datum schůze: 1.7.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: L. Hončlová, B. Zemanová, P. Samohejl, M. Tint ěra, P. Pont 

(PPM) 
Omluveni:  M. Glogar 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 19.8.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

V rámci kontroly správou domu bylo zjišt ěno, že na n ěkterých 
terasách roste spousta plevele. 

Žádáme vlastníky, u kterých se na terasách plevel v yskytuje, aby 
ho ru čně odstranili. Pror ůstání ko řenů může poškozovat izola ční 

vrstvy pod podsypovou části skladby terasy a zp ůsobovat 
zatékání do konstrukce. 

Důrazně NEdoporu čujeme použití herbicid ů, protože mohou  
poškozovat izola ční vrstvy, p řípadn ě by mohly svody zatéct na 

zahrádky ostatních vlastník ů. 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Bylo provedeno odkrytí části terasy a kontrola izolace. Poškozená místa izolace 
byla opravena. Dále byly provedeny sondy na dalších vybraných místech terasy, 
které prokázaly přítomnost vody v konstrukci střechy. Odborná firma doporučila 
kompletní opravu svrchní části konstrukce. To by však byla velice nákladná 
oprava. Výbor vstoupí v jednání se společností Finep a pokusí se nalézt jiné 
řešení než financování opravy vlastními prostředky. 
Na základě jednání s p. Hruškou z FINEPu (jenž má na starosti reklamace) bylo 
zjištěno, že FINEP si není vědom žádného pochybení, navíc se na danou terasu 
již nevztahuje garance záruční lhůty. P. Hruška rovněž upozornil, že na terase se 
nachází konstrukce/objekty, se kterými v rámci projektu a stavby počítáno 
(dřevěný domek – sauna; dřevěné pódium). U obojího je otázka jak je uchyceno 
k povrhu terasy. Konstatoval, že pro zjištění skutečné příčiny zatékání bude určitě 
nezbytné odstranění těchto „staveb“. Podpořil vypracování znaleckého posudku., 
který by měl konstatovat důvody daného stavu a navrhnout technické řešení 
opravy. 

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

• 01/04/13 Sledování výběrového řízení sousedního společenství 
M. Tintěra informoval o uskutečněné schůzce (za výbor se jej ještě zúčastnil Petr 
Samohejl) s ostatními SVJ. Výbor SVJ je připraven přidat se k iniciativě zjišťovaní 
cenových možností od případných jiných dodavatelů správcovských služeb, 
nicméně nyní bez těchto znalostí se nepřidá k vypsání výběrového řízení na 
nového správce. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 
• Zbořený sloupek u vjezdu do garáží – při dopravním incidentu, došlo ke zboření 

sloupku u vjezdových vrat do garáží. P. Pont se spojil s viníkem a ten přislíbil 
spolupracovat při řešení vzniklých nákladů. 
 

• Oprava dětského hřiště – P. Pont informoval o nutnosti provést opravu na 
dětském hřišti. Celkové náklady cca 31 tis. Kč. Na úhradě nákladů se budou 
podílet i další společenství, dle příslušné participace.  

 
• Nákup vysavače na zateklou vodu – vzhledem k častým kalužím v garážích (ze 

sněhu z aut, po dešti, či jiné zatékání) navrhl p. Pont realizovat nákup vysavače 
na odsátí vody. Dosud bylo odsání realizováno zapůjčením vysavače.  
Výbor souhlasí se zakoupením, s tím, že by se na pořizovacích nákladech podíleli 
i další společenství, jenž by jej využívala.  

 
• Smlouva o poskytování právních služeb - Mgr. Bartoňovi byl zaslán návrh 

smlouvy. Zatím bez jeho reakce. M. Glogar, zjistí reakci Mgr. Bartoně. 
 
• Úprava cen služeb PPM - P. Pont informoval, že společnost PPM přehodnotila 

svoji původní informaci, uplatnit navýšení cen o inflaci (dle smluvního ujednání) a 
nebude cenu služeb navyšovat. 

 
• Vlhkost ve sklepě - P. Pont informoval, o zvýšené vlhkosti ve sklepě P. 

Švadlenkové. Aktuálně bude řešeno vysoušečem. V případě zhoršení stavu bude 
navrženo další řešení.  

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

v nouzovém osvětlení budovy. Výbor pověřuje p. Ponta získáním návrhů 
cenových nabídek od dalších potenciálních dodavatelů.  

 
 
Zapsal: Michael Tintěra 
Doplnili:  
 
 
 


