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

 
č. 2/2014 

 
Datum schůze: 24.2.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hon člová, B. Zemanová, M. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 17.3.2014 v 18:00 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 

Vzhledem k zatečení na dalším místě terasy bude provedena další etapa oprav. 
Pozitivní je, že opravená část terasy je v pořádku a již nezatéká, musí se však 
nechat opravit další část terasy, kde se objevilo nové zatečení, jak bylo popsáno 
v předchozím zápise. Preventivně budou ještě provedeny další sondy v terase 
v druhé části terasy, jakmile se budou příhodné podmínky z hlediska počasí. 
Na základě potřeby operativního řešení dané situace i zkušenosti s předchozími 
opravami byla pro dodávku opravy zvolena firma SOSKON.  
 

• 01/07/2013 Sjednat spořící účet u Equa bank 
Splněno – všechny náležitosti s bankou vyřízeny. Na nový spořící účet u Equa 
bank byla převedena část prostředků SVJ ze spořicího účtu v KB z důvodu 
vyššího úročení. 
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Výbor schválil realizaci. Proběhne renovace HW ke kamerovému systému (řídící 
počítač, sběr a uložiště dat) firmou AZ Makro. Pověřujeme správce objednat 
realizaci dle nabídky a dohledem nad realizaci zakázky. 
 

• 01/08/2013 Oprava izolace ve sklepě 
Splněno – dokončeny opravy malby, úkol uzavíráme. 
 

• 02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypínače 
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Výbor dle předložených nabídek vybral dodavatele pro realizaci oprav. V rámci 
vnitrobloku je potřeba opravit vypínače, příp. rozvody, aby bylo možné osvětlil 
prostor ve vnitrobloku. Z nabídky dodavatelů byla vybrána firma DATEUP. Pro 
osazení dodatečných vypínačů na chodby v domech napravo a nalevo od výtahu 
(aby bylo možné ovládat světlo v chodbách napravo a nalevo od výtahu. Dnešní 
stav je takový, že nejdříve je nutné otevřít dveře do tmy, nalézt vypínač a pak 
terpve je možný tmavý prostor osvětlit.) byla z předložených nabídek vybrána 
firma Janovský. Hlavními důvody pro výběr dodavatelů bylo finanční hledisko. 
Výbor pověřuje správce objednáním prací dle vybraných nabídek a dohledem nad 
realizací. 
 

• 01/09/2013 Realizace opravy dilatace a asfaltu v garáži 
Splněno – oprava dilatace je kompletně dokončena. 
 

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

• 03/09/2013 Realizace oprav fasády 
Čeká se na vyschnutí fasády po opravě zatékání na terase. Při lepším počasí 
horolezec zkontroluje, zda vše řádně u fasády vyschlo a bude následovat 
dokončení opravy fasády. 
 

• 01/01/14 Poptat dodavatele pro instalaci měřičů tepla 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 02/01/14 Poptat dodavatele pro zajištění průkazu energetické náročnosti  budovy 
Zatím je k dispozici jedna nabídka, čeká se na další nabídky dodavatelů. 
 

• 03/01/14 Dodávka elektřiny 
Stav trvá – zatím je dodatek předjednán a aktuálně připravován na straně 
dodavatele. 
 

• 04/01/14 Poptat nabídky rekonstrukce osvětlení v garážích 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 05/01/14 Jednání k ostraze 
Po vyhodnocení nabídek byl, ve spolupráci s dalším SVJ, se kterým máme 
ostrahu společnou, vybrán stávající dodavatel ostrahy. Také předložil svou 
nabídku, kde nabídl snížení cen při zachování stejného objemu služeb. Dodatek 
je podepsán s účinnosti od 1.3.2014. Úspora pro naše SVJ činí cca 120 000Kč 
ročně. 
 

• 06/01/14 Distribuce předpisů měsíčních záloh 
Jelikož se předpisy měsíčních záloh na správu domu a dodávku služeb nemění a 
zůstávají v platnosti předpisy z předešlého roku, nebudou předpisy hromadně 
distribuovány. Informace o setrvání výše měsíčních záloh bude uvedena v rámci 
průvodního dopisu dodávaného k ročnímu vyúčtování. 
 

• 07/01/14 Zjistit cenu výměny LAN 
Do termínu schůze informace o ceně výměny LAN od dodavatele výtahů 
nedorazila.  
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4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 15.2.2014 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 91 203,78 Kč -8 000,00 Kč 4 2 

Celkem  517 924,60 Kč -8 000,00 Kč 29 27 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.1.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2013 685 528,50 Kč -37 761,32 Kč 
2014 155 512,95 Kč 155 512,95 Kč 

Celkem  841 041,45 Kč 117 751,63 Kč 
 
• Uzávěrka roku 2013 – správce předložil stav čerpání roku 2013 dle účetních 

dokladů. Po diskusi  byla čerpání jednotlivých položek v rámci rozpočtu 2013 
odsouhlaseno. Rok 2013 výbor finančně uzavírá. 
 

• Roční vyúčtování 2013 – na základě uzavření vyúčtování roku 2013 připraví PPM 
pro jednotlivé vlastníky vyúčtování. 

 
Vyúčtování bude pro vlastníky k vyzvednutí v kancelá ři PPM po dobu 14 
dnů. Termín, kdy bude vyú čtování k dispozici k vyzvednutí pro vlastníky, 
bude oznámen na webu SVJ a ve vchodech. 
 
01/02/14 Zajistit distribuci vyú čtování roku 2013 
Pověřujeme PPM dokončit vyúčtování a oznámit termín pro jeho vyzvednutí. 
 

• Oprava stoupaček – u stoupačky, kde se v garáži objevuje nárazově voda 
pravděpodobně z netěsnícího odpadu, zatím nebylo zjištěno místo úniku.  
 
02/02/14 Zjistit místo úniku vody 
Problém bude i nadále sledován. 
 

• Termín shromáždění 2014 – proběhla diskuse nad termínem shromáždění roku 
2014. První návrh na uskutečnění schůze Shromáždění v dubnu 2014 nebyl přijat 
(pro hlasoval M. Tintěra, proti B. Zemanová, P. Samohejl, L.Hončlová, M. 
Glogar). Druhý návrh termínu – závěr října 2014 – byl přijat (pro B. Zemanová, P. 
Samohejl, L.Hončlová, M. Glogar, proti byl M. Tintěra). Konkrétní termín bude 
včas upřesněn a zveřejněn. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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• Řešení dlužníků – byly diskutovány další postupy v případech jednotlivých 

dlužníků. 
 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


