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

 
č. 10/2013 

 
Datum schůze: 11.11.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, B. Zemanová, M. Tint ěra, P. Pont 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – začátek ledna 2014 – termín bude upřesněn, kancelář 

správce, 3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

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 
Proběhla schůzka s majitelem bytu s terasou. Byly zahájeny přípravné práce pro 
provedení opravy hydroizolace terasy. Bylo demontováno podium a přesunuta 
sauna. Stavební firma zahájila odkrývání terasy. 
 
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 
Finep informoval, že dokumentaci má pro SVJ připravenou. Dokumentace bude 
předána a uložena v kanceláři správce. 
 

• 01/05/13 Projednání odkupu pohledávek 
Proběhlo zaúčtování platby. Zbývá vypořádat právní dokumenty. 
 

• 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. Smlouva ještě není bankou 
připravena. 
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Úkol trvá – výbor obdržel nabídku a požádal dodavatele o upřesnění. 
 

• 01/08/2013 Oprava izolace ve sklepě 
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Prostor vysušen, zatím se nepodařilo identifikovat místo prolínání v prostoru pod 
rampou, aby byla provedena oprava izolace. 
 

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

• 01/09/2013 Realizace opravy dilatace a asfaltu v garáži 
Probíhá technologická příprava. Provede se vybourání asfaltové vrstvy a části 
podkladního betonu. Na podkladový beton se umístí hydroizolace a nalepí 
betonové dlaždice. Na dilatační spáru se umístí provazec a vše se vytmelí 
polyuretanovým tmelem.  
 

• 02/09/2013 Realizace výměny záložních zdrojů osvětlení 
Objednáno, čeká se na dodávku záložních zdrojů a provedení výměny. 
 

• 03/09/2013 Realizace oprav fasády 
Objednáno, oprava fasády horolezcem je předběžně plánována na 15.11.2013. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 11.11.2013 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 93 329,22 Kč -45 693,45 Kč 5 5 
2010 134 519,18 Kč -48 812,89 Kč 8 8 
2011 110 373,19 Kč -48 956,95 Kč 7 7 
2012 150 499,78 Kč -46 002,96 Kč 9 5 

Celkem  577 220,60 Kč -189 466,25 Kč 34 30 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.10.2013: 
 

Rok  Částka Rozdíl  
2013 647 495,96 Kč 6 875,95 Kč 

 
• Hlídače LAN RBI – výbor bude danou problematiku monitorovat s ohledem na 

odborné prohlídky výtahů. 
 

• Oprava zvonků vchodu F1 – proběhla výměna porouchaného komunikačního 
modulu ve zvoncích vchodu F1, cena opravy cca 5000Kč. 

 
• Oprava dlažby vchodu F1 – odlepila se dlažba vchodu F1. Na poškozeném místě 

proběhne oprava dlažby. 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu z jednání č. 
5/2013. 
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• Internet – výbor obdržel dotaz, zda bude v blízké době výběrové řízení na dalšího 
poskytovatele internetu. Aktuálně se výběrové řízení nepřipravuje. 

 
• Energetické štítky našich budov – povinnost mít energetický štítek budov SVJ je 

v zákoně zavedena a běží lhůta až do 1/2015 pro jeho obstarání. Výbor plánuje 
zajistit štítky během příštího roku.  Výbor upozorňuje na povinnost, že v případě, 
kdy prodáváte či pronajímáte bytovou jednotku, je nutnost požádat výbor o 
energetický štítek budovy. Do doby než jej naše společenství bude mít, bude 
možné tuto povinnost nahradit předložením tří faktur ročního vyúčtování energií 
pro daný byt a to spolu s písemným stanoviskem výboru o aktuální neexistenci 
energetického štítku budovy. Pokud po vás bude kupující nebo nájemce 
vyžadovat podklady k energetické náročnosti budov, obrátíte na výbor, který 
připravuje stručný dokument na toto téma. 

 
• Výbor dále diskutoval přípravu materiálu pro vlastníky, který bude upravovat 

některé procesní skutečnosti vyplývající z nového Občanského zákoníku. 
 

• Měřáky tepla – v souvislosti se zákonem č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon 
č. 406/2000 Sb., konkrétně v §7 odstavci 4 novelizovaného znění je uvedeno 
následující znění: 
 
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále 
povinni: 

a) vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími 
dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem; konečný uživatel je povinen umožnit 
instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů, 

 
Tato povinnost instalace přístrojů registrujících dodávku tepla, kterou zavádí 
novela zákona a vstoupí v platnost 1.1.2014, bude muset být naplněna také 
v našem SVJ, protože zákon dále hovoří také o značných sankcích, pokud se 
instalace neuskuteční. 
 
Jelikož se jedná o značnou investici, výbor připraví podklady a nejvhodnější 
variantu realizace pro naše společenství pro příští schůzi vlastníků. Předběžně by 
se měla schůze konat koncem dubna 2014. Konkrétní termín schůze zatím nebyl 
stanoven. Přesto již nyní žádáme vlastníky, aby se příští schůze zúčastnili a 
jednání k tomuto velmi důležitému tématu byli přítomni. 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar, 
Doplnili: Michael Tintěra 


