
1 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

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

 
č. 3/2015 

 
Datum schůze: 30.3.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), B. Zemanová (BZ), L. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 4.5.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

 
V níže uvedených termínech prob ěhne úklid garážové haly: 

• 21.4.2015 – 2PP, 3PP 
• 22.4.2015 – 1PP 

Žádáme obyvatele, aby v uvedených termínech v garáž ích 
neparkovali a umožnili tím strojové provedení úklid u. 

 
Všem vlastník ům bylo rozesláno vyú čtování roku 2014. 

 
 

3. Provozní záležitosti 
 

• PPM Facility Management 
Splněno – smlouva finalizována za zúčastněné strany. Zajišťují se podpisy 
odpovědných osob. Účinnost smlouvy od 1.4.2015.  
 
Související dodatek ke smlouvě řešící servisů výtahů je také finalizován a bude 
podepsán společně s výše uvedenou smlouvou. Servis výtahů nebude nadále 
zajišťován pro SVJ napřímo od společnosti OTIS, avšak bude poskytován jako 
jedna ze služeb Facility Managementu. 
 

• Měřiče tepla 
Náhradní termíny na doinstalování 16 bytů ještě neproběhly. Stav bude 
vyhodnocen na příštím jednání výboru. Předání ze strany zhotovitele (technická 
dokumentace) nebylo dosud připraveno. 
 

• Odečet vody FPS 
Stav trvá – dopis FPS k tématu včasného stanovení termínů odečtu vody pro 
budoucí období ještě neodešel. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce (zaslat dopis) 
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• Záložní zdroje osvětlení 
Objednaná část splněna – proběhla výměna dle objednávky na chodbách a 
v garážích. 
 
Pan Pont informoval výbor, že s dodavatelem ještě identifikovali další zdroje 
k výměně, které nezahrnovala původní objednávka. Dodavatel s panem Pontem 
zajistí nacenění této výměny a na příští schůzi výbor projedná. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Zveřejnění energetického štítku budovy 
Splněno – štítek je zveřejněn na stránkách SVJ. 
http://www.novaharfa.info/cs/SVJ-Podkovarska/PENB.html 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Správce provedl zmapování trvale svítících trubic, jejich počet a stav. Výbor 
požádal správce, aby oslovil dodavatelské firmy o nabídku na výměnu těchto 
svítidel za úsporné LED. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Opravy maleb 
Realizace opravy maleb zatím nebyla zahájena. Výbor zvažuje, zda obložit 
nejprve stěny kolem výtahů obklady. Jejich údržba by byla do budoucna levnější, 
než další malování. Následné malování by se dokončilo až po položení obkladů.  
 
Proběhlo zmapování plochy pro obklady a výbor obdržel cenovou jednu nabídku. 
Výbor SVJ požádal správce, aby poptal další dodavatele o konkurenční nabídky. 
Na příští schůzi budou nabídky vyhodnoceny. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  poptat nabídky (p.Pont), vyhodnotit nabídky (výbor) 
 

• Dokument dohody k dočasně odstraněným pergolám 
Splněno – návrh dohody MT připravil a pošle panu Pontovi. 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Správce provedl výběr skříně. Cena cca 6500 Kč. Výbor odsouhlasil nákup pro 
naše SVJ. Během následujících dní proběhne ještě výbor sousedního 
společenství, kde řeší obdobnou problematiku výběru skříně. Nákup bude 
následně realizován společně. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Opravy podlah balkónů 
Opravy dalších balkónů jsou naplánovány v druhém kvartálu 2015. Opravy 
provede dodavatelská firma Soskon. 
termín:  2Q2015 
odpovídá:  stavební práce (Soskon), dohled (p.Pont) 
 

• Nové průsaky vody 
Objevily se další průsaky vody u terasy bytu 609. Výbor projednal a podepsal 
dodavatelskou smlouvu na opravu terasy. Opravy budou obratem zahájeny. 
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Nejzazší termín odstranění závady dle smlouvy s dodavatelem je 15.4.2015. 
Jakmile se odstraní příčina zatékání, bude dohodnuta oprava malby s majitelem 
poškozeného bytu. MT zašle za výbor informace majiteli bytu. 
 

• Úklid garáží 
Termíny byly naplánovány a již byly zveřejněny na webu SVJ a ve vchodech. 
Jsou také uvedeny na začátku zápisu. 
 

• Zrcadla do garáží 
Cena základního zrcadla je cca 2400 Kč. Držák na zrcadlo cca 700Kč. Rozměr 
zrcadla 60x40 cm. Výbor schválil rozsah investice, bude osazeno celkem 5 
zrcadel a zaúčtovány budou na fond garážové haly. V následujících dnech 
proběhne obhlídka míst pro osazení z důvodů upřesnění způsobu uchycení 
zrcadel tak, aby nebránily průjezdu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zajistit objednání a dohled nad realizací (p.Pont) 
 

• Inspekční prohlídky výtahů 
Splněno – inspekční prohlídky výtahů byly řádně provedeny a nebyly zjištěny 
žádné závažné nedostatky ani jiné nedostatky bránící bezpečnému používání 
výtahů. 
 

• Problém se světlíky 
Splněno – oprava byla provedena. 
 

• Oprava dlažby 
Splněno – oprava dlažby byla provedena. 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Správce informoval výbor, že je potřeba dokoupit tlumivky do nefunkčních světel 
a provést jejich výměnu. Výbor odsouhlasil.(odhadovaný náklad cca 3 tis Kč) 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zajistit opravu (p.Pont) 
 

• Daňové přiznání SVJ 
Paní účetní připravila daňové přiznání SVJ. Výbor odsouhlasil a podepsal 
přiznání. Paní účetní zajistí podání na daňový úřad. 
 

• Vyúčtování 2014 
Všem vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování roku 2014. 
 

• Drátěné koše na letáky 
Správce navrhl, aby se do vchodů koupily drátěné koše na letáky. Koše se u 
sousedních společenství osvědčily. Výbor pro to schvaluje nákup. 

 
• Výpadky dodávky teplé vody 

U jednoho z výpadků bylo příčinou prasklá hlavní trubka v garážích. Oprava byla 
provedena. Ostatní výpadky byly na straně distributora tepla. 
 

• Změna ve výboru SVJ 
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Bohumila Zemanová, která zároveň vykonávala funkci místopředsedy výboru, 
ukončila svou činnost ve výboru k 30.3.2015. Výbor má tedy nadále 4 členy. 
Proběhla volba nového místopředsedy výboru. Výbor zvolil Martina Glogara. 
 

• Předkládání podkladů na jednání výboru  
Výbor SVJ požádal p.Ponta o dopředné zasílání podkladů (např. nabídek).  
 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 28.2.2015: 
 

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 0,00 Kč 4 4 
2010 103 412,19 Kč 0,00 Kč 5 5 
2011 72 853,19 Kč 0,00 Kč 5 5 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 173 921,00 Kč -4 000,00 Kč 6 5 
2014 669 542,03 Kč Dle vyúčtování 89 0 

Celkem  1 222 235,81 Kč -4 000,00 Kč 116 25 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 28.2.2015. 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 188 728,00 Kč 53 974,00 Kč 

 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


