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

 
č. 1/2014 

 
Datum schůze: 21.1.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hon člová, B. Zemanová, M. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 24.2.2014 kancelář správce, 3. etapa, nebytový prostor 6. 

 
2. Důležitá sd ělení 

 

Předpis m ěsíčních plateb pro rok 2014 je aktuáln ě shodný 
s předpisem m ěsíčních plateb pro rok 2013. 

Obecně pro naše SVJ platí, že p ředpis m ěsíčních plateb je vždy 
platný do doby, než je nahrazen p ředpisem novým. 

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

 
• 01/05/12 Oprava průsaků vody 

Hlavní oprava izolace terasy je hotova. Dle informací z bytových jednotek pod 
terasou postižené místa vyschla. Nicméně po uzavření dilatace v celé šířce 
v poškozené části se voda v jednom bytě dostala do stěny v jiném místě pod 
oknem. Zde je prováděna další oprava izolace terasy. Ještě bude potřeba dořešit 
opravu fasády v místě napojení chrliče na centrální svod dešťové vody. 
 
V bytech pod terasou byla provedena oprava malby ve dvou bytech. V příštím 
týdnu se dokončí další poškozené byty zatékáním. 
 
Preventivně budou ještě provedeny další sondy v terase v druhé části terasy, 
jakmile se oteplí. 
 

• 07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 
Splněno – na straně FINEPu připravena předávka. Správce jej v následujícím 
týdnu převezme a přiveze. 
 

• 01/07/2013 Sjednat spořící účet u Equa bank 
Splněno – smluvní dokumentace bankou připravena, za SVJ podepsána. 
Technická stránka účtu bude s bankou dořešena v krátké době.  
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Výbor obdržel podrobnější rozklad nabídky od dodavatele. O objednání zatím 
nerozhodl a odložil rozhodnutí na příští schůzi. 
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• 01/08/2013 Oprava izolace ve sklepě 
Splněno – ve sklepě pod pojezdovou rampou byla opravena dilatace. Provede se 
ještě oprava malby a úklid podlahy ve sklepě. 
 

• 02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypínače 
Zatím výbor neobdržel všechny nabídky. Rozhodnutí o výběru dodavatele 
odloženo na příští schůzi výboru. Jedná se o nabídky na úpravu vypínačů na 
některých chodbách a venkovního osvětlení. 
 

• 01/09/2013 Realizace opravy dilatace a asfaltu v garáži 
Provádí se oprava poloviny dilatace, došlo k vybourání, opravě a zalití. Dnes se 
umístila dilatační stěrka a hydroizolační stěrka. Po zaschnutí se nalepí dlažba a 
zbytky mezer se vyplní polyuretanem. Tento týden bude dokončena první půlka a 
příští týden druhá půlka pojezdové dilatace. Dbejte prosím při průjezdu garáží 
zvýšené opatrnosti. 
 

• 02/09/2013 Realizace výměny záložních zdrojů osvětlení 
Čeká se na dodávku náhradních dílů.. 
 

• 03/09/2013 Realizace oprav fasády 
U vchodu F2 je fasáda opravena. U vchodu E2 se při místním šetření během 
oprav zjistila vlhkost. Příčinou je zatékání pod terasou nad poškozenou fasádou. 
Oprava fasády zatím odložena (zejména z důvodu meteorologických podmínek) a 
provedla se oprava izolace u svodu vody, kde byly zjištěny nedostatky. Po 
vyschnutí fasády bude také toto poškození opraveno. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.12.2013 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 0,00 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 0,00 Kč  4 4 
2009 93 329,22 Kč 0,00 Kč 5 5 
2010 134 519,18 Kč 0,00 Kč 8 8 
2011 110 373,19 Kč 0,00 Kč 7 7 
2012 99 203,78 Kč -51 296,00 Kč 4 2 

Celkem  525 924,60 Kč -51 296,00 Kč 29 27 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.12.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2013 723 289,82 Kč 75 793,86 Kč 

 
• Měřiče spotřeby tepla – jedna z možností, jak vyřešit požadavek daný zákonem, 

který ukládá všem SVJ osazení měřičů spotřebovaného tepla je instalace 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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kalorimetrů v rámci šachet. Budou poptány firmy, aby předložily své nabídky. 
PPM informovala výbor, že také připravuje nabídku pro všechny SVJ ve své 
správě. 

 
01/01/14 Poptat dodavatele pro instalaci m ěřičů tepla 
Pověřujeme správce oslovením dodavatelů, aby předložili své nabídky. 
 
Jelikož se jedná o značnou investici, výbor připraví podklady a nejvhodnější 
variantu realizace pro naše společenství pro příští schůzi vlastníků. 

 
• Oprava dlažby vchodu F1 – oprava provedena. 

 
• Energetické štítky našich budov – výbor otevře výběrové řízení na dodání 

energetického štítku pro budovy SVJ. 
 

02/01/14 Poptat dodavatele pro zajišt ění energetického štítku budov 
Pověřujeme správce oslovením dodavatelů, aby předložili své nabídky. 
 

• Smlouva na dodávku tepla 
Ve spolupráci se správcem PPM byl dojednán a podepsán dodatek ke smlouvě o 
dodávce tepla, který zajistí SVJ úsporu v předpokládané výši cca 300 000 
až330 000 Kč ročně (při stávajících cenách tepla). 

 
• Smlouvy na dodávku elektřiny společných prostor 

Ve spolupráci se správcem PPM je připravován dodatek k dodávce elektřiny do 
garáží a společných prostor, který by měl přinést finanční úsporu za 
spotřebovanou elektřinu. Dle prvních odhadů je úspora cca 5%. 
 
03/01/14 Dodávka elekt řiny 
Dokončit a podepsat dodatek k dodávce elektrické energie. Zatím je dodatek 
předjednán a připravován na straně dodavatele. 

 
• Osvětlení garáží 

Výbor zvažuje provést kompletní rekonstrukci osvětlení garáží. Nahrazení 
aktuálně používaných zářivkových trubic osvětlením LED přinese značnou úsporu 
spotřebované elektrické energie. 
 
Jelikož se jedná o značnou investici, výbor připraví podklady a nejvhodnější 
variantu realizace pro naše společenství pro příští schůzi vlastníků. Sousední 
společenství GH již výměnu provedlo a aktuálně se jim již investice vrací na 
uspořené elektrické energii, která je u nich cca 40%. 
 
04/01/14 Poptat nabídky rekonstrukce osv ětlení v garážích 
Pověřujeme správce oslovením dodavatelů, aby oslovil dodavatele a provedli 
místní šetření rozsahu prací, aby mohli předložit své nabídky. 
 

• Ostraha – výbor oslovilo sousední společenství GH, že by chtělo uspořádat 
výběrové řízení na dodavatele ostrahy. Jelikož se aktuálně jedná o trojstrannou 
smlouvu mezi našim SVJ, GH a dodavatelem, pověřil náš výbor M. Tintěru, L. 
Hončlovou a P. Samohejla, aby se za naše SVJ účastnili jednání k ostraze. Cílem 
je úspora ceny při zachování minimálně stávajících služeb ostrahy. 
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05/01/14 Jednání k ostraze 
Uvedení členové se zúčastní vyjednávání s dodavateli ostrahy a budou zbytek 
výboru informovat o výsledcích jednání. 

 
• Aktualizace předpisů měsíčních plateb – PPM připravuje aktualizace předpisů. 

Výbor připravuje průvodní dopis k předpisům. Předpisy budou vlastníkům 
rozeslány. Výbor schválil datum splatnosti měsíčních záloh, které je stanoveno na 
každého 20 dne v daném měsíci. Podrobně bude informace uvedena 
v průvodním dopise. 

 
06/01/14 Distribuce p ředpis ů měsíčních záloh 
Pověřujeme PPM distribucí předpisů měsíčních záloh pro jednotlivé vlastníky, 
jakmile budou podklady dokončeny. Pověřujeme M. Tintěru sestavením 
průvodního dopisu. 

 
• Stav čerpání nákladového rozpočtu – výbor provedl kontrolu stavu čerpání kapitol 

plánovaného rozpočtu. Většina kapitol rozpočtu se vyvíjela dle předpokladů a je v 
pořádku. Množí se však opravy, které bylo třeba zajistit. Jedná se zejména o 
nákladnější opravy spojené se zatékáním vody u balkónů a teras či stoupaček. 
Tyto položky aktuálně evidujeme v kapitole 20. Náklady na společenství. Položky 
za větší opravy budou přesunuty do kapitoly 1. Fond oprav.   

 
• Výtahy – při revizi v lednu dodavatel výtahů Otis opět doporučil našemu SVJ buď 

výměnu lan nebo instalaci RBI snímačů. Základní problém této investice je, že 
pokud snímače ukáží, že jsou lana v pořádku, může být ještě nákladná výměna 
lan na pár let odložena (až do detekce RBI snímače, že je třeba lano vyměnit). 
Pokud však po jejich instalaci bude zjištěno, že lana jsou třeba vyměnit, nevyhne 
se naše SVJ dalšímu významnému nákladu. 

 
07/01/14 Zjistit cenu vým ěny LAN 
Bude poptána cenová nabídka na výměnu LAN. Instalace RBI snímačů je dle 
nabídky Otis cca 16 000 Kč za výtah. Na příští schůzi dle cenové nabídky na 
výměnu lan výbor zváží, jak postupovat dále.  

 
• Polepené stěny ve vchodech – výbor obdržel informaci od vlastníka, že by bylo 

vhodné nějak lépe řešit neutěšený stav oddělovacích stěn ve vchodech (vestibul 
a schránky), kde je bohužel nalepeno všechno možné a není to estetické. Jedna 
z variant je dát na stěnu nějaký dobře omyvatelný plech třeba z nerezu, který by 
šel lépe očistit. Další variantou je stěny úplně zrušit, například v SVJ vchodů A a 
B stěny nejsou a vchody nejsou polepeny. Případně použít na stěny ze strany 
vchodu pískovou barvu, kterou používá například město na lampách veřejného 
osvětlení, která stíží lepení. Zde se však výbor obává, že to lidi pouze začnou 
lepit na jiná místa a mohlo by to být ještě horší. 
 

• Oprava stoupaček – proběhla oprava stoupaček, kde byl zjištěn únik vody. 
Zároveň musela být provedena oprava koupelen v bytech, které byly zasaženy 
opravou. Bohužel v našem domě jsou všechny stoupačky zazděny za koupelnami 
a opravy se tímto nevhodným stavebním provedením prodražují. 

 
Pan Pont zároveň výbor informoval, že u jiné stoupačky se v garáži objevuje 
nárazově voda. Zřejmě tedy teče odpad, nikoliv tlaková trubka. Problém je 
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sledován a hledá se místo, kde se závada nejpravděpodobněji vyskytuje, aby byl 
minimalizován další zásah bourání v koupelnách. 
 

 
Zapsal: Martin Glogar, 
Doplnili: Pavel Pont, Michael Tintěra 


