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

 
č. 10/2014 

 
Datum schůze: 1.12.2014 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), B. Zemanová (BZ), 

P. Samohejl (PS), L. Hon člová (LH), P. Pont (PPM), L. Herout 
(revizor) 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 19.1.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

 
Dne 12. listopadu 2014 prob ěhlo Shromážd ění SVJ. Zápis ze 

Shromážd ění je k dispozici na webu SVJ . 
 

Výbor d ěkuje všem odpov ědným vlastník ům, 
kteří se zúčastnili osobn ě nebo prost řednictvím 

udělené plné moci svému zástupci. 
 

 
3. Provozní záležitosti 

 
• Korespondenční hlasování – MT připravil podklady pro korespondenční 

hlasování. Výbor odsouhlasil podklady a hlasování bude 4.12.2014 vyhlášeno. 
Distribuce hlasovacího formuláře proběhne stejně jako pozvánky na 
Shromáždění.  
termín:  4.12.2014 
odpovídá:  rozmnožení formuláře a zaslání vlastníkům (PPM), umístění na web 
SVJ (MG) 
 
Prosíme vlastníky, aby zaslali své rozhodnutí výbor u dle pokyn ů na 
formulá ři. Děkujeme za Vaši sou činnost. 
 

• PPM Facility Management – do neděle včetně zašlou členové výboru do 
připomínky ke smlouvě, MT zkonsoliduje pro PPM.  
termín:  7.12.2014 
odpovídá:  připomínky (členové výboru), konsolidace (MT) 
 

• Odečet vody FPS – revizor LH upozornil výbor, že termíny odečtu vody mohly být 
ohlášeny na webu SVJ a nástěnkách vchodů dříve. PPM informovalo vlastníky 
ihned, jakmile byly termíny k dispozici z FPS, proto výbor vstoupí v jednání 
s FPS, aby pro budoucí odečty byly termíny pro vlastníky k dispozici dříve.  
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termín:  1.Q 2015 
odpovídá:  výbor SVJ 
 
 
 

• Změna výplaty odměn – BZ vznesla návrh, aby způsob vyplácení odměn výboru 
byl od 1.1.2015 změněn na pravidelné měsíční platby ve výši 1/12 částky 
připadající na člena výboru. Návrh byl přijat třemi hlasy. MG byl proti (navrhoval 
zachování stávajícího způsobu vyplácení) a MT se zdržel. 
 

• Instalace měřičů tepla – akce probíhá ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Na 
web budou umístěny náhradní termíny instalace pro vlastníky, kteří nemohou 
v prvním termínu. 
 
Prioritou pro instalace však z ůstávají p ůvodní termíny. Žádáme o maximální 
součinnost. 
 
Pokud někomu termín nevyhovuje, prosím, aby nás nebo montážní partu co 
nejdříve kontaktoval. 
. 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 30.11.2014: 
 

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 88 677,17 Kč -4 652,05 Kč 4 4 
2010 103 412,19 Kč 0,00 Kč 5 5 
2011 72 853,19 Kč -22 908,00 Kč 5 5 
2012 25 331,00 Kč -9 471,35 Kč 2 1 
2013 187 921,00 Kč -11 228,00 Kč 6 2 

Celkem  566 693,78 Kč -48 259,40 Kč 27 22 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.11.2014: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 627 823,58 Kč 146 725,92 Kč 

 
Obdrželi jsme z AK vymožené finance k některým starším dluhům, viz změna 
v přehledové tabulce dlužných částek výše. 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: P. Samohejl 

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


