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

 
č. 9/2013 

 
Datum schůze: 14.10.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, P. Samohejl, M. Tint ěra, P. Pont 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 11.11.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Dne 26.9.2013 bylo provedeno dopln ění STA o multiplex 7. 
Televizní programy uvedeného multiplexu jsou dostup né 

v anténních rozvodech našeho domu. 

Plánuje se úklid garáží. Žádáme obyvatelé o sou činnost, aby 
v dob ě úklidu v garážích neparkovali. Termín: 

25.11.2013 – 1PP, 2PP, následn ě 26.11.2013 – 3PP 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Po písemné komunikaci se zástupci bytové jednoty, k níž patří terasa, bylo 
dohodnuto společné jednání. To se uskuteční v v týdnu od 21.10. 
 
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 
Splněno – odkup pohledávky za jedním dlužníkem proběhl a finance za odkup již 
jsou na účtu SVJ. Zaúčtování proběhne v říjnu. Odprodej dané pohledávky se 
realizoval za 90% její nominální hodnoty. V této souvislosti výbor obdržel nabídku 
společnosti Reticulum, a.s. na případnou budoucí spolupráci v oblasti pohledávek 
SVJ. Výbor se rozhodl aktuálně nevyužít této nabídky. 
 

• 01/07/2013 Sjednat spořící účet u Equa bank 



2 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

Equa bank připravuje smlouvu o poskytování bankovních služeb pro naše SVJ. 
Komunikací s bankou je pověřen p. Tintěra. Smlouva ještě není bankou 
připravena. 
 

• 03/07/2013 Dilatace a asfalt v garáži 
Splněno – byl vybrán dodavatel pro realizaci opravy. Proběhne odfrézování 
původního materiálu, oprava dilatace, napenetrování a přelití směsí Latexfalt. 
 
Během oprav, jejichž termín bude zveřejněn ve vchodech a vstupech do garáží, 
bude potřeba, při částečně omezeném provozu v garážích, dbát zvýšené 
opatrnosti při průjezdu aut. Vzhledem k rozsahu (přes celou šíři cesty) není 
možné jiné řešení. Žádáme vlastníky, aby přizpůsobili jízdu aktuální situaci a 
projížděli opatrně. 
 
01/09/2013 Realizace opravy dilatace a asfaltu v ga ráži 
Pověřujeme správce objednáním prací dle vybrané nabídky a dohledem nad 
realizaci oprav. 
 

• 04/07/2013 Záložní zdroje 
Splněno – pro výměnu záložních zdrojů osvětlení byla vybrána firma AZ Makro. 
Práce jsou objednány a proběhne realizace. 
 
02/09/2013 Realizace vým ěny záložních zdroj ů osvětlení 
Pověřujeme správce dohledem nad realizaci. 
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Úkol trvá – dodavatel na nabídce pracuje a výbor zatím neobdržel finální verzi 
nabídky. 
 

• 06/07/2013 Nátěr společných prvků ve vnitrobloku 
Odloženo – výbor obdržel první nabídky dodavatelů. Vzhledem k roční době a 
klimatickým podmínkám  se realizace posouvá na jaro. 
 

• 01/08/2013 Oprava izolace ve sklepě 
Probíhá realizace oprav pod dohledem správce. Byla částečně vybourána zeď do 
prostoru pod nájezdovou rampou, za zdí se držela voda, která prolínala do 
sklepa. Vysoušečem byla voda vysušena. Jakmile se identifikuje místo prolínání 
v prostoru pod rampou, provede se oprava izolace. Zřejmě budou ve vybouraném 
prostoru osazeny plastové dveře, aby bylo místo přístupné i v budoucnu, pokud 
se podobná závada zatečení znovu objeví. 
 

• 02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypínače 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 03/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na opravu kalorimetru 
První nabídky již výbor obdržel, čeká se na nabídky dalších dodavatelů. 
 

• 04/08/2013 Poptat provedení oprav 
Pro provedení horolezeckých prací při opravě fasády poblíž vchodu F1 a zároveň 
opravy fasády v přízemí poblíž vchodu F2 byla z obdržených nabídek vybrána 
firma Soskon s.r.o. 
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03/09/2013 Realizace oprav fasády 
Pověřujeme správce objednáním prací dle vybrané nabídky a dohledem nad 
realizaci oprav. 

• 05/08/2013 Klimatizace společnosti Pekárenské stroje 
Splněno – proběhla kontrola stavu řešení úniku kondenzátu, aktuálně je vše 
v pořádku, únik nebyl během kontroly zaznamenán. 
 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.9.2013 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 9 
2012 196 502,74 Kč -107 401,37 Kč 14 0 

Celkem  766 686,85 Kč -107 401,37 Kč 45 31 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.9.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2013 640 620,01 Kč 80 879,92 Kč 

 
• Opravy balkónů – aktuálně hlášené závady u balkónů byly opraveny stavební 

firmou Soskon s.r.o. 
 

• Hlídače LAN RBI – výbor obdržel nabídku společnosti OTIS a.s. na instalaci 
monitorovacího zařízení plochých lan – RBI. Naše výtahy jsou vybaveny místo 
klasických ocelových lan nosnými plochými pásy, jejichž použití výrobci umožnilo 
zmenšení hnací jednotky výtahů GEN-2 a rovněž snížení spotřeby el. energie při 
jejich provozu. Ocelová lanka v plochých pásech jsou uschována v polyuretanu, 
čímž se ztrácí možnost vizuální kontroly jejich případného poškození. 
Monitorovací zařízení sleduje celistvost lanek v plochých pásech. Pokud bude 
výtah takovým monitorovacím zařízením vybaven, nemusí být ploché pásy po 
uplynutí 5 let povinně vyměněny, ale až poté, kdy monitorovací zařízení bude 
poškození lanek indikovat. Výbor rozhodl aktuálně nabídku nevyužít. 

 
• Čerpání rozpočtu – výbor SVJ se zabýval průběžným plněním rozpočtu 

i výhledem na očekávaný roční výsledek. Předseda výboru konstatoval, že 
čerpání rozpočtu je plně v očekávaných intencích a v mantinelech nastavených 
Shromážděním. Také se podařilo nastavit trend snižování dlužných částek 
z minulých období. Za toto předseda výboru poděkoval členům výboru i správci p. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu z jednání č. 
5/2013. 
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Pontovi. V souladu s tím, dojde v listopadu k výplatě odměn členům výboru, 
v rámci schváleného rozpočtu Shromážděním i usnesení výboru z 3/2013. 

 
• Dopad NOZ (Nového občanského zákoníku) na fungování SVJ – v návaznosti na 

účasti předsedy výboru pana Tintěry na školení, jehož tématem byly dopady 
nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 a zrušení platnosti zákona č. 
72/1994 Sb k 31.12.2013 na SVJ, byl představen rámec změn. Vzhledem k jejich 
rozsahu se Výbor jimi bude zabývat na dalších jednáních, neboť nové změny 
v zákonech budou přinášet pro naše SVJ nové povinnosti, které budeme muset 
postupně plnit. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar, 
Doplnili: Michael Tintěra 


