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

 
č. 8/2013 

 
Datum schůze: 16.9.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, B. Zemanová, P. Samohejl, M. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 14.10.2013 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 také zaslána upomínka k uhrazení 
dlužných částek do 31.8.2013. U vlastník ů, kteří stále neuhradili, 

budou nedoplatky vymáhány soudn ě. 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Provedené lokální opravy vyřešily zatékání pouze částečně. Proběhlo místní 
šetření za účasti znalkyně z oboru stavebnictví, která vypracuje zprávu pro další 
postup. Pódium, které si na terasu pořídil majitel terasy, stojí na patkách od 
pergol Finepu. Je pravděpodobné, že patky způsobují větší tlak, než je plánovaný 
a otázkou také zůstává zatížení způsobené saunou. Jelikož však pódium a sauna 
brání šetření terasy v místech pod těmito stavebními prvky, bude potřeba je 
odstranit pro další šetření a případné opravy pod těmito prvky. Posudek bude 
k dispozici koncem září. Škody po zatečení v bytech pod předmětnou terasou 
budou opravovány až po odstranění příčiny zatékání. Ty byty, kde již nezatéká a 
oprava poničené malby je relevantní bude dohodnut s majiteli termín opravy. 
 

• 07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 
Úkol trvá. 
 

• 01/05/13 Projednání odkupu pohledávek 
Lze očekávat podpis smlouvy v měsíci září. 
 

• 01/07/2013 Sjednat spořící účet u Equa bank 
Equa bank připravuje smlouvu o poskytování bankovních služeb pro naše SVJ. 
Komunikací s bankou je pověřen p. Tintěra. 
 

• 02/07/2013 Nákup vysoušeče 
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Úkol splněn – PPM nakoupilo vysoušeč a provedlo rozúčtování pořizovacích 
nákladů mezi všechna společenství. 
 

• 03/07/2013 Dilatace a asfaltu v garáži 
Oslovení dodavatele nenabídli kompletní odstranění nedostatků a provedení 
oprav. Jeden z dodavatelů nabídl opravu pouze dilatací, avšak bez opravy 
asfaltové podlahy. Byli osloveni další dodavatelé. 
 

• 04/07/2013 Záložní zdroje 
Zjišťujeme nabídky od potenciálních dodavatelů. 
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Dodavatel na nabídce pracuje a výbor zatím neobdržel finální verzi nabídky. 
 

• 06/07/2013 Nátěr společných prvků ve vnitrobloku 
Zatím se nepodařilo najít vhodného dodavatele. Byly osloveny další firmy, aby 
předložily své nabídky. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.8.2013 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 0 Kč 10 10 
2011 159 330,14 Kč 0 Kč 9 8 
2012 303 904,11 Kč -181 377,92 Kč 23 0 

Celkem  874 088,22 Kč -181 377,92 Kč 54 30 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.8.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2013 559 740,09 Kč 10 124,11 Kč 

 
• Oprava dětského hřiště – vyúčtování všech oprav mezi jednotlivými 

společenstvími vyřešeno a zaúčtováno. 
 

• Zatékání do sklepa paní Švadlenkové – ve sklepě vzlíná voda v místě styku stěna 
x podlaha. Oprava předpokládá bourací práce (cca 1m2 stěny) pro dokončení 
oprav izolací. 

 
01/08/2013 Oprava izolace ve sklep ě 
Výbor pověřil správce koordinací prací. 

 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu z jednání č. 
5/2013. 
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• Oprava vypínačů ve vnitrobloku 
Úkol trvá, poptaní dodavatelé zatím nepředložili cenové nabídky. 

 
02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypína če 
Na příští schůzi provést vyhodnocení nabídek na provedení oprav vybraných 
vypínačů. 

 
• Kalorimetr v nebytovém prostoru – v nebytovém prostoru na rohu u F1 nefunguje 

řádně kalorimetr. Byly diskutovány možnosti oprav dle orientačních cenových 
hladin, zda použit kalorimetr konstrukce, která je již použitá, je však řádově dražší 
nebo upravit napojení kalorimetru k topné soustavě a použít standardnější typ, 
kde by úprava i s kalorimetrem mohla být cenově výhodnější. Správce poptá 
dodavatele o konkrétní cenové nabídky na realizaci. 
 
03/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na opravu kalo rimetru 
Na příští schůzi provést vyhodnocení nabídek na provedení opravy kalorimetru. 
 

• Rozšíření STA – byla objednána úprava společné antény v domě (rozšíření STA) 
pro příjem nového multiplexu (TV kanály ČT: D a ČT art…) - (Regionální síť 7). 

 
• Oprava balkónu – proběhla oprava jednoho z balkónů. Dále je plánována oprava 

odfouknuté dlažby u dalšího z balkónů, kde zatékání způsobuje mokré zdi kolem 
balkónu v bytě. Obecně se tyto opravy množí, proto byla diskutována možnost 
uzavření rámcové smlouvy s dodavatelem, který by tyto opravy postupně řešil dle 
výskytu cenově výhodněji. Na základě kladných zkušeností ze sousedních 
společenství a i s přihlédnutím k výsledku výběrových řízení, které provedli 
sousední společenství, došlo k výběru dodavatele opravy aktuálně diskutovaných 
balkónů – opravu provede firma SOSKON. 

 
• Oprava fasády – na rohu ulice Podkovářská a Pod Harfou došlo na stěně 

k zatečení pod tepelnou izolaci. Správa navrhuje opravu horolezeckým 
způsobem. 

 
04/08/2013 Poptat provedení oprav 
Pověřujeme správce poptáním stavebních firem pro provedení opravy. Na příští 
schůzi budou vyhodnoceny nabídky dodavatelů. 
 

• Změny v zákoně – s blížící se platností nového občanského zákoníku a právních 
předpisů na něj navazujících byla diskutována problematika dopadů změn na 
naše SVJ. Jednou z významnějších změn je úprava ve způsobu rozúčtování 
nákladů na provoz našeho domu. Faktický dopad těchto zákonů bude na naše 
SVJ a jeho jednotlivé členy až v příštích letech. 
 

• 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, úkol trvá. 

 
05/08/2013 Klimatizace spole čnosti Pekárenské stroje 
Kontrola stavu řešení úniku kondenzátu. 
 

Zapsal: Martin Glogar, doplnili: Petr Samohejl, Michael Tintěra 


