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

 
č. 9/2014 

 
Datum schůze: 6.10.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), B. Zemanová (BZ), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM), Št ěpán Kutina (PPM) 
Omluveni:  L. Hončlová (LH), L. Herout (revizor) 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – bude dohodnut po Shromáždění vlastníků. 

 
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 
Výbor obdržel tři nabídky. Na základě předložených podkladů výbor vybral jako 
dodavatele firmu DATE UP. Pověřujeme pana Ponta objednáním a dohledem nad 
realizací. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• 01/01/2014 Instalace měřičů tepla 
Výbor odsouhlasil, že bude vybrána technologie dálkového automatického odečtu 
pomocí poměrových indikátorů. Výbor pověřil MT oslovit firmy s upřesněním 
cenových nabídek pro toto řešení.  
termín:  příští schůze 
odpovídá:  MT 
 

• 02/01/2014 Energetický štítek budovy 
Objednáno u dodavatele. Čeká se na dodávku plnění. 
termín:  příští schůze kontrola stavu 
odpovídá:  výbor 
 

• 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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Splněno – posudek je hotov, k případnému nahlédnutí pro vlastníky je v kanceláři 
správce. Dle posudku jsou to klasické drobné praskliny, způsobené standardním 
sedáním stavby a dotvarovávání konstrukce, které nemá vliv na statiku 
konstrukce. 
 

• Oprava omítek ve společném prostoru 
U jednoho z bytů, kde jsou trhliny způsobené sedáním stavby u zárubní vstupních 
dveří chodby (spole čné prostory ), proběhne oprava na náklady SVJ. 
Pověřujeme pana Ponta poptat nabídky na opravu u subdodavatelů. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• 04/04/2014 Nátěry dřevěných prvků domu 
Probíhá nátěr prvků fasády, do konce týdne by mělo být vše hotovo. 
termín:  říjen 2014 
odpovídá:  p.Pont 
 

• 02/05/2014 Průsaky vody u terasy 
Hotová je zhruba polovina aktuálně rozpracované části nad bytem pana 
Gorlinského. Dole v bytě paní Peerless (původní majitelka) vlhkost ustoupila a 
dnes se tam malovalo. Tento týden by zbývající půlka měla být dokončena. Pak 
se bude opravovat část, kde je teď pergola. Předběžně je dohodnuto, že pergola 
bude dočasně demontována. Zaslání dopisu FINEPu zajistí MT. Vedle u bytu 
5007 byl opraven svod dešťové vody. Počká se pár dní, zda vlhkost v bytě 
ustoupí. 
termín:  oprava části terasy – co nejdříve dle možností počasí  
odpovídá:  p.Pont (za objednatele), MT (zaslání dopisu Finepu) 
 

• Průsak vody v garáži 
Paní Brutarová informovala správce, že viděla při silných deštích průsak vody ze 
zdi v garáži. Bude se sledovat, a pokud se znova vyskytne, bude zainjektováno. 
termín:  průběžně sledovat  
odpovídá:  p.Pont 
 

• Kontrola PSSZ 
Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ) provedla v našem SVJ kontrolu. 
Za SVJ byla pověřena paní účetní, aby kontrolu s PSSZ zajistila. Kontrola 
proběhla bez výhrad a vše je za SVJ vůči PSSZ v pořádku. 
 

• 01/06/2014 Opravy maleb 
K dispozici jsou tři nabídky. Ještě bude v tomto týdnu pravděpodobně předložena 
jedna nabídka, následně proběhne výběr dodavatele za výbor korespondenčně. 
termín:  do konce týdne uzavření nabídkového řízení, v dalším týdnu výběr 
dodavatele 
odpovídá:  výbor 
 

• 03/06/2014 Opravy podlah balkónů 
Na základě předložených nabídek a ceny vybral výbor dodavatele Soskon (4 
členové pro, MT se zdržel). Pan Pont zjistí přesně plochy balkónů, které jsou 
v havarijním stavu a požádá Soskon o zaslání rozpočtu opravy. Jedná se o cca 
120m2 plochy. Hlavně ve vchodu E1, jeden balkón je ve vchodu F1. Následně 
proběhne uzavření smlouvy a ještě během podzimu by se to mělo opravit. 
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termín:  příští schůze (zaměření opravované plochy a návrh smlouvy) 
odpovídá:  p.Pont (zaměření opravované plochy), výbor (uzavření smlouvy) 
 

• Čištění vestibulů 
Čištění provedeno, drobná oprava bude provedena v říjnu. 
termín:  10/2014 
odpovídá:  p.Pont 

 
• PPM Facility Management – nabídka na zajištění služeb 

Výbor potvrdil zájem vstoupit v jednání s panem Kuchařem (PPM) ohledně 
návrhu služeb v nabídce. Za výbor projedná MT. 
termín:  10/2014 
odpovídá:  MT 

 
• Alternativní poskytovatel internetu a kabelové televize. 

Výbor obdržel návrh smlouvy společnosti Pe3ny. PS návrh smlouvy 
připomínkoval a předložil ostatním členům výboru k doplnění. Zapracovat 
připomínky členů výboru ke smlouvě je pověřen PS a následně zaslat dodavateli. 
termín:  do týdne 
odpovídá:  PS 
 

• Shromáždění 2014 
Termín a místo Shromáždění je uvedeno v úvodu zápisu. 
Výbor probíral drafty připravovaných dokumentů jednotlivými členy výboru – viz 
předchozí zápisy pro agendu plánovaného Shromáždění. Výbor konstatoval, že 
dokumenty jsou připravené. Finální doladění se ještě dokončí korespondenčně. 
termín:  do 12.10.2014 zaslat členům výboru finální dokumenty, během příštího 
týdne si potvrdit finální znění a do 20.10. předat PPM k tisku a distribuci 
vlastníkům. 

odpovídá: členové výboru dle přidělených úkolů (viz tento bod v předchozích 
zápisech), MG konsolidace pro předání panu Pontovi, zveřejnění na webu SVJ, 
PPM tisk a distribuce 

 
• Čištění osvětlovacích těles na chodbách 

Probíhá postupné čištění osvětlovacích těles. 
termín: listopad 
odpovídá: p.Pont 
. 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.9.2014 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 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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2011 95 761,19 Kč -14 612,00 Kč 6 6 
2012 34 802,35 Kč -6 284,78 Kč 3 2 
2013 199 149,00 Kč -50 400,00 Kč 7 2 

Celkem  614 953,18 Kč -71 296,78 Kč 31 25 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.9.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 481 097,66 Kč -10 201,01 Kč 

 
Výbor projednal aktuální stav u jednotlivých dlužníků.  
MT informoval o vývoji některých kauz dlužníků. Výbor 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:Michael Tintěra, Petr Samohejl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


