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

 
č. 6/2014 

 
Datum schůze: 23.6.2014 
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 – 25.8.2014 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Oznámení teplárny – letní odstávka dodávky tepla bu de  
17.8.2014 – 23.8.2014 

Z tohoto d ůvodů nepote če v našich domech teplá voda. 

Shromážd ění SVJ se bude konat v BC Freyova (sídlo 
Hospodá řské komory) – velký sál Labe 

12. listopadu 2014 od 18:30, registrace ú častník ů od 17:30 
Žádáme vlastníky, aby si v čas rezervovali čas na sch ůzi,  

aby byla ú čast dostate čná pro hlasování. 
 

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

• 05/07/2013 HW kamerového systému 
Úkol trvá - počítač bude ještě repasován. 
 

• 02/09/2013 Realizace výměny záložních zdrojů osvětlení 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
 

• 01/01/2014 Poptat dodavatele pro instalaci měřičů tepla 
Podklady, které PPM dodalo jako výstup z výběrového řízení Výboru, nebyly 
natolik dostatečné, aby mohl výbor relevantně – s péčí řádného hospodáře – 
rozhodnout o dodavateli. Další materiály již PPM nedodalo. Výbor, proto přijal 
rozhodnutí, že výběrové řízení na dodavatele měřičů odebraného tepla v bytech 
uskuteční samo. 
 

• 02/01/2014 Poptat dodavatele pro zajištění energetického štítku budov 
Probíhá příprava smlouvy s dodavatelem. 
 

• 04/01/2014 Poptat nabídky rekonstrukce osvětlení v garážích 
Čeká se na nabídky dodavatelů, proběhlo zaměření dalšími dodavateli, aby mohli 
předložit své nabídky. 
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• 01/04/2014 Zasmluvnění posudku odborníka (podlaha v bytě) 

Předložený návrh smlouvy, byl značně nevyhovující, proto se pracuje na úpravě 
příslušné smlouvy. 
 

• 03/04/2014 Oprava malby 
Stěrka provedena a ještě proběhne malování. 
 

• 04/04/2014 Provedení nátěru dřevěných prvků fasády 
Jakmile bude vhodné počasí pro realizaci, proběhne nátěr venkovních dřevěných 
prvků ve vnitrobloku. Natře se: Obložení fasády – palubky, obložení fasády 
palubky u vstupů do jednotek, prvky pergoly – balkony 2NP, prvky pergoly – 
zahrádky. 
 

• 01/05/2014 Poptat nabídky na umytí fasády 
Splněno – výbor schválil nejvýhodnější nabídku a pověřil správce objednáním 
mytí fasády. 
 

• 02/05/2014 Oprava průsaků vody u terasy 
Proběhly další opravy, byty vysychají. Dnes se začalo pracovat na poslední 
čtvrtině terasy pana Povy. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 20.6.2014 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 103 412,19 Kč -24 988,36 Kč 5 5 
2011 110 373,19 Kč 0,00 Kč 7 7 
2012 99 203,78 Kč 0,00 Kč 4 2 
2013 395 754,84 Kč -133 889,65 Kč 42 0 

Celkem  890 572,45 Kč -158 878,01 Kč 68 24 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.5.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 373 870,33 Kč 46 809,96 Kč 

 
• Klientská zóna PPM – pan Pont informoval výbor, že v zóně budou ke stažení 

zápisy ze schůzí výboru a shromáždění, které mají vlastníci k dispozici také na 
webu SVJ. 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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• Posekání porostu v ulici Podkovářská – město, které je vlastníkem pozemku, 
zajistilo konečně posekání své zeleně. 
 

• Úklid v garážích – proběhlo čištění. V garážích se nacházejí věci, které tam 
nepatří, správce nafotí a zašle vlastníkům výzvu k odstranění těchto předmětů či 
autovraku. Pokud vlastníci nezajistí odstranění věcí, které do garáže nepatří, 
budou odstraněny na náklady SVJ a poplatky budou rozúčtovány majitelům 
garážových stání, na kterých se takové čištění provede. 

 
• Opravy malby hlavně kolem výtahů – malba je kolem výtahů značně znečištěna a 

poškozena. Bude vhodné provést opravu. 
 
01/06/2014 Nacenění opravy malby 
Pověřujeme správce poptat nacenění prací spojených s opravou malby. 
 

• Obklady ve vchodech – výbor diskutoval nad stěnami ve vchodech, které jsou 
polepeny reklamními letáky. Projednaly se varianty, obložit dlaždicemi, obložit 
nerezovým plechem, nastříkat speciální barvou, která brání lepení (podobně, jako 
u pouličních lamp), úplné zbourání. Výbor se neshodl na žádné s úprav a věc 
odložil jako neakutní. 
 

• Kontrola dětského hřiště – proběhla pravidelná kontrola dětského hřiště, základní 
opravy provedeny. Některé prvky budou muset být vyměněny. 

 
02/06/2014 Oprava d ětského h řiště 
Pověřujeme správce zajištěním opravy a dohledem nad dokončení opravy. 
 

• Balkóny – pan Pont upozornil na problémy s dlažbou na některých balkonech, 
kde budou muset být provedeny opravy. 
 
03/06/2014 Nacenění akutních oprav balkón ů 
Pověřujeme správce zajištěním nabídek na opravy balkónů, dle stavu poškození 
a potřebného metrážního rozsahu. 
 

• Pasportizace budov – bude řešena v rámci výběrového řízení, které se chystá na 
měřáky tepla. 

 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 
 
 
 


