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

 
č. 3/2014 

 
Datum schůze: 17.3.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hon člová, M. Tint ěra, L. Herout 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 28.4.2014 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Vyúčtování 2013 je pro vlastníky k dispozici k vyzvednu tí 
v kancelá ři správce do 21.3.2014. Nevyzvednutá vyú čtování 
budou následn ě rozeslána doporu čeně na adresy vlastník ů. 
 

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

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Oprava terasy pokračuje. 
 

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Na realizaci se pracuje. 
 

• 02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypínače 
Probíhá realizace. 
 

• 02/09/2013 Realizace výměny záložních zdrojů osvětlení 
Čeká se na dodávku 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 energetického štítku budov 
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. 
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• 04/01/14 Poptat nabídky rekonstrukce osvětlení v garážích 

Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 05/01/14 Jednání k ostraze 
Splněno – dodatek ke smlouvě podepsán. 
 

• 07/01/14 Zjistit cenu výměny lan 
Cena lan zjištěna. Vzhledem k tomu, že sousední SVJ objednalo snímače RBI. 
Počkáme na jejich zkušenosti po instalaci snímačů. 
 

• 01/02/14 Zajistit distribuci vyúčtování roku 2013 
Vyúčtování je k dispozici vlastníkům. Do 21.3.2014 lze vyúčtování vyzvednout 
v kanceláři správce. Nevyzvednutá vyúčtování budou následně rozeslána 
vlastníkům doporučenou poštou. 
 

• 02/02/14 Zjistit místo úniku vody 
Problém je sledován, zatím nezjištěno místo úniku. Zvažuje se provedení 
kamerových zkoušek. 
  

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 14.3.2014 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 0,00 Kč 4 2 
2013 910 625,67 Kč -40 316,00 Kč 136 0 

Celkem  1 428 550,27 Kč -40 316,00 Kč 165 27 
 

• Starší soudní spory s dlužníky – bude provedena kontrola stavu kauz s právní 
kanceláři Pelikán Krofta Kohoutek, která naše SVJ zastupuje. 
 
01/03/14 Schůzka s advokátní kancelá ří 
Schůzka se zástupci AK proběhne 20.3.2014. Za naše SVJ se zúčastní pan 
Tintěra a bude ostatní členy výboru informovat o výsledcích jednání. 
 

• Informace o prasklinách stěny u p. Netopilové – výbor projednal informaci o 
prasklinách u p. Netopilové. Výbor pověřil správce p. Ponta a p. L. Herouta 
zjištěním bližších podrobností. Dále pověřil p. Ponta poptání odborníků, jenž by 
daný stav posoudili.  
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. U roku 2013 se jedná o snížení z celkové částky 950 941,67 Kč nedoplatků vyúčtování 2013 dle plateb 
již uhrazených nedoplatků čtrnácti vlastníky. 
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Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


