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

 
č. 5/2014 

 
Datum schůze: 27.5.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, M. Tint ěra, B. Zemanová, 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 23.6.2014 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Přeplatky z vyú čtování 2013 – všem vlastník ům, kte ří požádali o 
vracení p řeplatk ů vyú čtování, byly p řeplatky zaslány. 

Vlastník ům, kte ří nepožádali o vrácení svého p řeplatku, byly 
přeplatky p řevedeny na zálohy 2014. 

V areálu a garážích sousedního SVJ se objevily krád eže. Byly 
poškozeny n ěkteré komory a auta v garážích. Dbejte proto p ři 

vstupu a odchodu (vjezdu a p říjezdu do garáže) z našeho domu 
zvýšené opatrnosti. Nevpoušt ějte do domu cizí osoby a vy čkejte 

na uzav ření domovních dve ří a vrat do garáží. 
 

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

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Proběhla instalace videa, počítač bude ještě repasován. 
 

• 02/09/2013 Realizace výměny záložních zdrojů osvětlení 
Vybraná firma odmítla realizaci se zdůvodněním, že jejich nabídka s cenou, 
kterou nabídli, by pro ně nebyla výhodná, navrhla značné zvýšení ceny, kterou 
výbor neakceptoval. Proběhne proto výběr nového dodavatele. 
 

• 03/09/2013 Realizace oprav fasády 
Splněno – oprava fasády dokončena. 
 

• 01/01/2014 Poptat dodavatele pro instalaci měřičů tepla 
Probíhá upřesnění zadávací dokumentace a oslovení dalších potenciálních 
dodavatelů. 
 

• 02/01/2014 Poptat dodavatele pro zajištění energetického štítku budov 
Z předložených nabídek byl vybrán nejlevnější dodavatel. Proběhne příprava 
smlouvy s dodavatelem. 
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• 03/01/2014 Dodávka elektřiny 
Splněno – upravené smlouvy s PRE na dodávku elektřiny do společných prostor 
podepsány. 
 

• 04/01/2014 Poptat nabídky rekonstrukce osvětlení v garážích 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 07/01/2014 Zjistit cenu výměny lan 
Splněno – proběhlo projednání návrhu smlouvy s dodavatelem. Výbor akceptoval 
upravený návrh smlouvy a RBI snímače budou do výtahů instalovány. 
 

• 02/02/2014 Zjistit místo úniku vody 
Splněno – proběhla oprava odpadní trubky ve stoupačce. Děkujeme vlastníkům, 
kteří zpřístupnili své byty, aby se opraváři mohli ke stoupačce probourat. Po 
dokončení opravy proběhlo uvedení bytů do původního stavu. 
 

• 01/04/2014 Zasmluvnění posudku odborníka (podlaha v bytě) 
Výbor obdržel návrh smlouvy o dílo vybraného statika. Výbor zpracoval 
připomínky k návrhu smlouvy a zašle je statikovi. Pokud se najde shoda, bude 
zasmluvněno. 
 

• 02/04/2014 Oprava zatékání balkónů 
Splněno – proběhla oprava. 
 

• 03/04/2014 Oprava malby 
Pro malbu v 6. patře se připravuje projednání s dodavatelem opravy. 
 

• 04/04/2014 Provedení nátěru dřevěných prvků fasády 
Jakmile bude vhodné počasí pro realizaci, proběhne nátěr venkovních dřevěných 
prvků ve vnitrobloku. 
 
  

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 27.5.2014 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 0,00 Kč 7 7 
2011 110 373,19 Kč 0,00 Kč 7 7 
2012 99 203,78 Kč 0,00 Kč 4 2 
2013 529 644,49 Kč -99 275,18 Kč 64 0 

Celkem  1 049 450,46 Kč -99 275,18 Kč 92 26 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.4.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 327 060,37 Kč -1 660,63 Kč 

 
 

• Dlužníci – advokátní kancelář, která zastupuje naše SVJ v některých kauzách s 
dlužníky informovala, že se podařilo vymoci 2 starší dluhy. Finance byly připsány 
na účet SVJ. Snížení dluhu se projeví po zaúčtování v následujícím období 
přehledu dlužníků. 
 

• Klientská zóna PPM – výbor nebude zasahovat do této aktivity PPM. Je na 
vlastnících, zda tuto službu využijí.  
 

• Posekání porostu v ulici Podkovářská – výbor i správce neustále urguje město, 
aby uvedlo své pozemky do příjemnějšího stavu, než jsou nyní. Výbor také 
reagoval na několik emailových stížností a dotazů vlastníků, proč jsou pozemky 
takto zarostlé. Nepůsobí to esteticky. Jelikož nejsou pozemky našeho SVJ, 
doporučujeme, aby lidé také urgovali Městský úřad Prahy 9, aby s tím co nejdříve 
něco udělal. Pokud město nic neprovede, výbor plánuje to vyřešit na náklady SVJ 
a následně se domáhat města úhrady nákladů s tím spojené. 
 

• Fasáda u vchodů v ulici Podkovářská – fasáda je značně znečištěna. Výbor 
projednal mytí fasády a rozhodl poptat nabídky. 
 
01/05/2014 Poptat nabídky na umytí fasády 
Výbor pověřil správce, aby poptal nabídky u dodavatelů na umytí fasády. 
 

• Úklid v garážích – ve dnech 9-10.6.2014 proběhne úklid garáží. Prosíme 
obyvatele, aby v uvedených termínech v garážích neparkovali a umožnili tak 
hladký průběh čištění. Zároveň žádáme, aby odstranili z garáží věci, které tam 
nepatří. 
 

• Popínavé rostliny u fasády – správce vznesl dotaz na výbor, jak upravit popínavé 
rostliny u fasád domu. Výbor správce informoval, že rostliny na fasádě být nemají 
a ať je zahradníci zastřihnou u paty domu. Popínavé rostliny se nechají pouze u 
drátěných sloupků, které kdysi navrhnul architekt. 

 
• Průsaky vody – při vydatných deštích se projevily průsaky vody v oblasti poblíž 

opravené terasy. Odborníci navrhli úpravu svodů vody z terasy a opravu další 
části terasy. Výbor odsouhlasil pokračování oprav. Poznámka: terasa má 
značnou rozlohu, proto se přistoupilo k postupným opravám jednotlivých částí, 
aby se snížila finanční náročnost oprav. Nové průsaky však znamenají, že je sice 
část terasy opravena a tam již průsaky nejsou, avšak voda zřejmě zatéká i 
v dalších částech, kde se před dříve provedenými opravami tolik nevyskytovala. 
Je tedy nutné opravit další m2 terasy, kde se původně doufalo, že tam už průsaky 
nebudou a původní izolace provedené Prumstavem při stavbě domu jsou 
v pořádku. 

 
01/05/2014 Oprava pr ůsaků vody u terasy 
Pověřujeme správce dohledem nad další etapou oprav terasy. 
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• Zablokování nepoužívaných čipů – u čipů pro vstup do našich objektů, které 
nebyly více jak 2 roky použité, dojde z provozních důvodů k jejich blokaci. U takto 
nepoužívaných čipů bude pro další případné použití nutná jejich nová inicializace. 
Pokud s takovým čipem přijde vlastník bytu, bude mu nová aktivace provedena 
bezplatně. 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 
 


