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

 
č. 7/2014 

 
Datum schůze: 25.8.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), L. Hon člová (LH), M. Tint ěra (MT), B. 

Zemanová (BZ), P. Samohejl (PS), L. Herout (revizor ), P. Pont 
(PPM) 

Omluveni:  0 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 10.9.2014 v 17:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

Splatnost vyú čtování 2013 skon čila v červenci 2014.  

Vlastníci, kte ří neuhradili nedoplatek z vyú čtování 2013, 

byli vyzváni k úhrad ě. 

Nedoplatky po 31.8.2014 budou 
vymáhány soudn ě. 

 

SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 
BC Freyova (sídlo Hospodá řské komory) – velký sál Labe 
12. listopadu 2014 od 18:30, registrace ú častník ů od 17:30 

Výbor vyzývá vlastníky k ú časti a prosí o dochvilnost. 
 

3. Provozní záležitosti 
 

• 05/07/2013 Kamerový systém – úprava HW 
Splněno – HW kamerového systému byl obnoven. 
 

• 02/09/2013 Záložní zdroje osvětlení 
Pan Pont předložil dvě nabídky od dodavatelů záložních zdrojů osvětlení. Výbor 
požádal o oslovení dalších dodavatelů. 
termín: příští schůze 
odpovídá: p.Pont 
 

• 01/01/2014 Instalace měřičů tepla 
MT a PS připravili podklady pro výběrové řízení. Bylo obesláno osm možných 
dodavatelů. V termínu stanoveném v podmínkách výběrového řízení jsme 
obdrželi 6 nabídek. Obálky s nabídkami byly na schůzi otevřeny a budou 
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vyhodnoceny. Hlavními kritérii pro hodnocení je komplexnost nabídek, nabídnutá 
cena, formální přesnost nabídek, záruční doba. 
termín: do příští schůze 
odpovídá: každý člen výboru 
 
MT informoval, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění 
a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a 
pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení 
budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. 
Cílem vyhlášky je jednoznačně stanovit rozsah přístrojů, které se považují za 
přístroje registrující dodávku tepelné energie. Návrh vyhlášky je aktuálně v 
připomínkovém řízení. Pokud by měla vyhláška platit ve znění, jak je navrhována, 
bude nutná instalace kalorimetrů a nebude možné použít radiátorová poměrová 
měřidla. 
 
Výbor vezme tuto informaci na vědomí při rozhodování o výběru způsobu měření 
tepla. 
 

• 02/01/2014 Energetický štítek budovy 
Probíhá příprava smlouvy s dodavatelem. Výbor zaslal své připomínky ke 
smlouvě, čeká se na reakci dodavatele. 
termín: příští schůze 
odpovídá: p.Pont 
 

• 04/01/2014 Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Čeká se na nabídky dodavatelů. 
termín: příští schůze 
odpovídá: p.Pont 
 

• 01/04/2014 Posudek statika (trhlinky v malbách a omítkách) 
V budově proběhlo místní šetření statika Ing.Zdeňka Mullera, za účasti p.Ponta. 
Čekáme odbornou zprávu znalce včetně fotodokumentace.  
termín: bez termínu (očekáváme obdržet posudek do příští schůze) 
 

• 03/04/2014 Oprava malby 
Splněno – oprava malby ve společném prostoru chodby u výtahu v 6. patře byla 
provedena. 
 

• 04/04/2014 Nátěry dřevěných prvků domu 
Správa domu (p.Pont) informoval, že nátěry dřevěných prvků začnou v prvním 
zářijovém týdnu.. 
termín: září 2014 
odpovídá: p.Pont 
 

• 04/04/2014 Mytí fasády 
Splněno – fasáda byla umyta a zkráceny popínavé rostliny. Další čištění fasády 
tlakovou vodou by mohlo ještě dále odstranit zbývající nečistoty. 
 

• 02/05/2014 Průsaky vody u terasy 
Přes opakované opravy pochozí terasy u bytu č. 6005 (lokální i plošné), dochází 
nadále k průsakům do bytů pod touto terasou. Zavodněná část souvrství skladby 
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stropu se opravami přesouvá na jiná místa. Problémy plochých střech s těsností 
jsou průvodním signifikantním jevem těchto konstrukcí, přesto se výbor domnívá, 
že je možné, že problém byl způsoben buď nevhodným projektem, nebo 
technologickou nekázní při výstavbě, a že by do řešení problému měl být znovu 
zapojen developer. Zvláště proto, že oprava nakonec může vést k celkové opravě 
celé pochozí terasy na tomto domě (cca 300m2) a tedy neúměrně zatížit rozpočet 
domu. 
termín: bez termínu (vlastní řešení průsaků se řeší kontinuálně), do příští schůze 
návrh dopisu Finepu 
odpovídá: p.Pont (dozor oprav střech), PS (příprava návrhu dopisu Finepu) 
 

• 01/06/2014 Opravy maleb 
K dispozici je zatím jedna cenová nabídka. Čeká se na další konkurenční 
nabídky. 
termín: do příští schůze 
odpovídá: p.Pont 
 

• 02/06/2014 Oprava dětského hřiště 
Splněno – oprava byla provedena. 
 

• 03/06/2014 Opravy podlah balkónů 
K dispozici jsou zatím dvě nabídky. Čeká se na další nabídky. 
termín: do příští schůze 
odpovídá: p.Pont 
 

• Čištění vestibulů 
Výbor vzal na vědomí, že správa domu provedla jako svojí aktivitu odstranění 
nalepených tiskovin na zdi ve vestibulech. MT vyjádřil nespokojenost, jednak 
z důvodu poškození povrchu zdi (benátský štuk) a jednak kvůli nerespektování 
závěru výboru - dle minulého zápisu se výbor neshodl na řešení a rozhodl se zdi 
do vyřešení ponechat v současném stavu. 
Výbor pověřil správce odstranit poškození vzniklé čištěním. 
termín: 09/2014 
odpovídá: p.Pont 

 
• PPM Facility Management – nabídka na zajištění služeb 

Výbor obdržel od společnosti Prague Property Management, a.s. nabídku na 
zajištění servisních činností v režii PPM a.s., které dosud zajišťovalo více 
dodavatelů.  
termín: výbor projedná na příští schůzi výboru 
odpovídá: každý člen výboru předloží připomínky (má-li je) k návrhu PPM 

 
• Čerpání rozpočtu 

Výbor shodně konstatoval, že průběžné čerpání rozpočtu odpovídá plánu. 
Výjimkou je kapitola 19, ve které jsou zahrnuty opravy balkonů a teras (viz též 
bod „02/05/2014 Průsaky vody u terasy“), se kterými nebylo počítáno. 
 

• Alternativní poskytovatel internetu a kabelové televize. 
Výbor na základě ohlasů od vlastníků nespokojených se službami UPC již před 
časem začal neformálně ověřovat možnost vstupu dalšího poskytovatele 
internetových služeb do našeho domu. Věc je komplikována nemožností využít 
kabely, které používá UPC, a které jsou v jeho výlučném vlastnictví. 
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Pokud nechceme zasahovat do celistvosti konstrukcí domu (nesekat na 
chodbách a v bytech apod.), pak je možnost jen využít stávající infrastrukturu, 
která již je do bytů přivedena. Tento problém již byl úspěšně vyřešen na třetí 
etapě Nové Harfy a to využitím telefonních kabelů, které jsou v majetku 
společenství. 
 
Výbor by souhlasil s technickým řešením, které bylo použito na třetí etapě 
společností Pe3ny.NET. Proto vstoupí do jednání s tímto poskytovatelem za 
účelem finalizace podmínek a paramentů, za jakých by bylo vybudovat 
alternativního poskytovatele internetu pro obyvatele našeho domu. 
V následujících dnech má společnost provést místní šetření technické stranky 
realizace s cílem upřesnění technických paramentů realizace. 
 

• Shromáždění 2014 
Termín a místo je uvedeno v úvodu zápisu. 
Výbor probral předběžnou agendu plánovaného Shromáždění a rozdělil si úkoly: 

� Informace k harmonizaci nových právních předpisů a našich stanov – 
návrh úprav připravuje MT a LH. 

� Zpráva o správě domu a pozemku a o činnosti výboru – připravuje MG. 
� Zpráva o hospodaření v roce 2012 a 2013 – připravuje BZ.  
� Roční účetní uzávěrka za rok 2012 a 2013 – připravuje účetní. 
� Rozpočet pro rok 2014 a 2015 – připravuje BZ k projednání na příští 

schůzi výboru. 
� Osazení měřičů tepla – info o výběrovém řízení a jeho výsledcích a 

doporučení (nebo rozhodnutí) výboru (zatím není stanovena odpovědná 
osoba). 

� Plán dlouhodobých oprav domu – PS připraví prvotní podklad pro 
„diskusi ke stanovení finančních nároků na servis, opravy a rekonstrukce 
v našem domě na příštích 15 let“. Termín do příští schůze výboru. 

� Další body  
- Alternativní poskytovatel internetu – připravuje PS (viz též bod 

„Alternativní poskytovatel internetu“) 
- Ostatní – dle návrhů a iniciativ vlastníků (bez odpovědné osoby) – 

zeleň a její údržba, chodník kolem E1, odkup pozemku v ulici 
Podkovářská, atd. 

 
Pokud má některý z vlastníků návrh na další body na jednání shromáždění, 
prosíme o jejich včasné poskytnutí výboru, tj. nejpozději do 12. října 2014. 
Podklady je třeba zahrnout do programu pozvánky na schůzi, pozvánku 
vytisknout a distribuovat dle stanov čtrnáct dní před shromážděním. O bodech, 
které nebude pozvánka obsahovat, nemůže shromáždění rozhodnout. 
 

• Čištění osvětlovacích těles na chodbách 
Výbor schválil na návrh PPM mytí světel. 
termín: 09/2014 
odpovídá: p.Pont 

 
• Výměna koberce – pojistné plnění 

V jedné z bytových jednotek došlo k poškození vnitřního vybavení (koberec) 
vodou unikající z topné soustavy (tedy ze společné části domu). SVJ obdrželo 
pojistné plnění od pojišťovny, které fakticky patří vlastníku jednotky. Výbor 
souhlasí s převodem příslušné částky majiteli této bytové jednotky. 
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4. Dlužníci 

 
• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně jsou dlužné částky k 25.8.2014 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 0,00 Kč 5 5 
2011 110 373,19 Kč 0,00 Kč 7 7 
2012 57 797,65 Kč -41 406,13 Kč 4 3 
2013 277 635,84 Kč -118 119,00 Kč 15 0 

Celkem  731 047,32 Kč -159 525,13 Kč 41 25 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.7.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 394 624,60 Kč 20 754,27 Kč 

 
V rámci jednání o dlužných částkách, výbor diskutoval jednotlivé případy dlužníků. 
Výbor pozitivně kvitoval situaci, kdy po určitém rozhodovacím vakuu (jenž bylo mezi 
některými soudními stupni) se řešení dlužníků posouvá dopředu. I na základě toho 
se podařilo vymoci další dlužné částky. V některých případech až v krajních 
případech, kdy dlužníkům byla uvalena exekuce na byt či řešením v rámci 
evropského řízení o drobných nárocích.  
 
Předseda (MT) informoval, že se v úterý 26.8. sejde se zástupcem právní kanceláře 
AK PKK a provedou revizi běžících soudních sporů a jejich stavu vymáhání dlužných 
částek. 
termín: informovat do příští schůze 
odpovídá: MT 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra, Petr Samohejl 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
 


