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

 
č. 4/2014 

 
Datum schůze: 28.4.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, M. Tint ěra, B. Zemanová, P. Pont 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 27.5.2014 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Přeplatky z vyú čtování 2013 – za čátkem kv ětna budou postupn ě 
do banky zadány p říkazy pro vracení p řeplatk ů vyú čtování. 

Přibližn ě do 22.5.2014 by m ěla být hotová administrativa s tím 
spojená a p řeplatky vráceny všem, kte ří si o n ě požádali. 

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

 
• 01/05/12 Oprava průsaků vody 

Dokončena oprava další části terasy. Čeká se na vyschnutí zatečení v posledním 
z bytů a provede se oprava malby. Zbývající byty jsou suché a závada se již 
neprojevuje. 
 

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

• 02/08/2013 Vyhodnotit cenové nabídky na vypínače 
Splněno – dodavatel vybrán, objednáno a práce provedeny. V rámci zvýšení 
bezpečnosti obyvatel došlo též k instalaci vypínačů do bočních chodeb domu 
(před vstup do chodby).  Vypínače v chodbách jsou nainstalovány. 
 

• 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 
Správce p. Pont připravil pro nás cenovou tabulku od vybraných dodavatelů, které 
oslovila PPM. Vzhledem k tomu, že nebyly zcela jasné zadávací podmínky, výbor 
rozhodl odložit daný bod na další jednání a požádal správce o předložení 
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zadávací dokumentace a kompletních obdržených nabídek. Rovněž byl vznesen 
dotaz, proč v přehledu nejsou další firmy, které se výrobou a instalací zabývají. 
 

• 02/01/14 Poptat dodavatele pro zajištění energetického štítku budov 
P. Pont obdržel nabídku od jednoho z potenciálních dodavatelů. Poptají se další 
potenciální dodavatele. 
 

• 03/01/14 Dodávka elektřiny 
Dodatky od distributora elektřiny dorazily. Proběhne jejich kontrola, a pokud 
budou v pořádku dle dohod s distributorem, budou podepsány. 
 

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

• 07/01/14 Zjistit cenu výměny lan 
Sousední SVJ objednalo a nainstalovalo snímače RBI. S výsledkem jsou 
spokojeni. S ohledem na typ zařízení a bezpečnost přepravovaných osob i 
zkušenost ze sousedního SVJ, se výbor  rozhodl také snímače RBI v našich 
výtazích nainstalovat. Proběhne příprava a vyjednání smlouvy k montáži snímačů 
s dodavatelem výtahů Otis. 
 

• 02/02/14 Zjistit místo úniku vody 
Provedla se kontrola kamerou, byly zkontrolovány byty od 1 do 7 patra. Bohužel 
se kamerou nepodařilo zjistit místo úniku. Proto se začne se stavebními pracemi. 
V prvním patře bude vybourán přístup ke stoupačce a proběhne kontrola. Pokud 
se místo úniku odpadní vody nezjistí, proběhne postupně kontrola v dalších 
patrech. 
 

• 01/03/14 Schůzka s advokátní kanceláří 
Dne 20.3.2014 proběhla schůzka se zástupci AK. Advokát informoval, že většina 
starších kauz se stále projednává u soudu. Obecně došlo k úpravě kompetencí 
soudů a některé kauzy byly přesunuty na městské soudy, které musejí kauzu 
projednat, čímž se celé řízení prodloužilo. 
  

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 28.4.2014 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 128 400,55 Kč -6 118,63 Kč 7 7 
2011 110 373,19 Kč 0,00 Kč 7 7 
2012 99 203,78 Kč 8 000,00 Kč2 4 2 
2013 628 919,67 Kč -281 706,00 Kč 86 0 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
 
2 V minulém zápisu došlo k překlepu v částce, proto je zde navýšení 8 000 Kč. 
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Celkem  1 148 725,64 Kč -279 824,63 Kč 114 26 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.3.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 328 721,00 Kč 173 208,05 Kč 

 
• Informace o prasklinách stěny u p. Netopilové – výbor přezkoumal předložené 

nabídky na posouzení stavu odborníky. Výbor vybral dodavatele odborného 
posudku a požádal o návrh dohody o provedení díla, aby se mohl dojednat 
zasmluvnění. 
 
01/04/14 Zasmluvn ění posudku odborníka (podlaha v byt ě) 
Projednat návrh dohody o provedení díla a zasmluvnit práce odborného posudku. 
Při nalezení shody zasmluvnit práce. 

 
• Oprava balkónů – bylo zjištěno zatékání u tří balkónů. Výbor schválil provedení 

oprav. 
 
02/04/14 Oprava zatékání balkón ů 
Projednat návrh Smlouvy o dílo na opravu balkónů. Při nalezení shody zasmluvnit 
práce. 
 

• Oprava malby v 6. patře – výbor schválil opravu malby ve společném prostoru 
chodby u výtahu v 6. patře. 
 
03/04/14 Oprava malby 
Projednat s dodavatelem návrh nabídky na opravu malby. Při nalezení shody 
objednat práce. 
 

• Natření dřevěné fasády – výbor schválil opravu nátěru venkovních dřevěných 
částí fasády. 
 
04/04/14 Provedení nát ěru d řevěných prvk ů fasády 
Projednat s dodavatelem návrh nabídky na nátěr dřevěných prvků fasády. Při 
nalezení shody objednat práce. 
 

• Klientská zóna PPM – správce představil výboru novou připravovanou službu pro 
klienty PPM. Pro vlastníky se na stránkách PPM (www.ppmas.cz) připravuje 
klientská zóna. Vlastníkům budou společností PPM rozeslány přístupové údaje. 
Po přihlášení do klientské zóny budou mít k dispozici svá vyúčtování a přehled 
plateb. Zároveň si tam vlastníci budou moci spravovat své kontaktní údaje a 
kontakty na své nájemníky. Služba zpřehlední vlastníkům informace k platbám 
účet SVJ u svých jednotek. M. Tintěra navrhl ošetřit danou spolupráci smluvně, 
zejména z důvodu práce se smluvními dokumenty SVJ, informacemi a údaji o 
jednotlivých vlastnících. P. Pont projedná na PPM. 
 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


