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

 
č. 8/2014 

 
Datum schůze: 10.9.2014 
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 – 6.10.2014 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN 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 
 

• 02/09/2013 Záložní zdroje osvětlení 
Vzhledem k programu schůze bylo projednání bodu odloženo na příští schůzi. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• 01/01/2014 Instalace měřičů tepla 
Výbor diskutoval jednotlivé nabídky. Jednotliví dodavatelé budou dotázáni 
ohledně elektronických odečtů a s tím souvisejícího software.  
termín:  do příští schůze 
odpovídá:  MT - vyžádat doplnění 
 

• 02/01/2014 Energetický štítek budovy 
Výbor připomínkoval smlouvu. Čekáme na reakci dodavatele. Výbor souhlasil 
s návrhem MT poptat nabídku společnosti BMCO s.r.o., která předběžně nabídla 
nižší cenu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont - informace, MT - oslovení BMCO s.r.o. 
 

• 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) 
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V budově proběhlo místní šetření statika Ing. Zdeňka Mullera, za účasti p. Ponta. 
Čekáme odbornou zprávu znalce včetně fotodokumentace. 
Podle předběžné informace od statika se jedná o běžné dotvarovávání 
konstrukce, které bude v čase ustávat, a které nemá vliv na statiku konstrukce. 
termín:  bez termínu (očekáváme obdržet posudek do příští schůze) 
 

• 04/04/2014 Nátěry dřevěných prvků domu 
Probíhá nátěr prvků fasády. 
termín:  září 2014 
odpovídá:  p.Pont 
 

• 02/05/2014 Průsaky vody u terasy 
Vyskytlo se zatékání v další částech terasy v 6 patře. Vzhledem k minimalizaci 
možných škod i blížící se zimy (a tedy možnému zhoršení stavu zatékané terasy), 
výbor rozhodl opravit další část terasy. Výbor má za to, že v průběhu jedné 
opravy je velkým rizikem práce rozdělovat, neboť se může komplikovat možné 
uplatňování záruk. Obdrženou cenovou nabídku, ještě nechá Petr Samohejl 
posoudit.  
PS předložil návrh dopisu Finepu. Výbor odsouhlasil navržený text. 
termín:  oprava části terasy – co nejdříve dle možností počasí  
odpovídá:  p.Pont (za objednatele), PS (příprava návrhu dopisu Finepu) 
 

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

• 03/06/2014 Opravy podlah balkónů 
K dispozici jsou tři nabídky. Vzhledem k programu schůze bylo projednání bodu 
odloženo. Výbor předpokládá rozhodnout korespondenčně po prostudování 
nabídek. 
termín:  nejpozději do příští schůze 
odpovídá:  členové výboru 
 

• Čištění vestibulů 
Vzhledem k programu schůze bylo projednání bodu odloženo. 
termín:  09/2014 
odpovídá:  p.Pont 

 
• PPM Facility Management – nabídka na zajištění služeb 

Vzhledem k programu schůze bylo projednání bodu odloženo. 
termín:  výbor projedná na příští schůzi výboru 
odpovídá:  každý člen výboru předloží připomínky (má-li je) k návrhu PPM 

 
• Alternativní poskytovatel internetu a kabelové televize. 

Společnost Pe3ny provedla již několikáté místní šetření technické stránky 
realizace – nyní s cílem vyřešit přenos signálu ze 3.etapy na náš dům.  
Vzhledem k programu schůze bylo projednání bodu odloženo s tím, že jednání 
pokračují s touto společností. 
termín:  do týdne 
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odpovídá:  PS – vyzve společnost Pe3ny k zaslání smlouvy na realizaci i správu 
sítě pro poskytování internetové konektivity 
 

• Shromáždění 2014 
Termín a místo Shromáždění je uvedeno v úvodu zápisu. 
Výbor probíral první drafty připravovaných dokumentů pro agendu plánovaného 
Shromáždění, především: 
- debatoval o návrhu rozpočtu (BZ) 
- odsouhlasil Zprávu o správě domu (MG, doplnil PS) 
- informoval se o vyhodnocení nabídek na měřiče tepla (MT) – viz bod měřiče 
tepla 
- seznámil se s pracovní verzí Plánu dlouhodobých oprav (PS) 
Další kolo příprav dokumentů proběhne korespondenčně. 
termín:  do 30.9.2014  
odpovídá: 

� 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 
Na úkolu se pracuje. Vzhledem k programu schůze bylo projednání stavu bodu 
odloženo. 
termín:  09/2014 
odpovídá:  p.Pont 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 4.9.2014 následující: 
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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 41 087,13 Kč --16 710,52 Kč 4 3 
2013 249 549,00 Kč --28 086,84 Kč 10 0 

Celkem  686 249,96 Kč -44 797,36 Kč 36 25 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.8.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 491 298,67 Kč 96 674,07 Kč 

 
Výbor projednal aktuální stav u jednotlivých dlužníků. Obdržel také několik 
žádostí o splátkové kalendáře pro nedoplatky 2013. Dalším postupem vůči 
dlužníkům pověřil výbor M. Glogara a M. Tintěru. 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: P.Samohejl, M.Tintěra 

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


