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

 
č. 2/2015 

 
Datum schůze: 23.2.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), B. Zemanová (BZ), 

P. Samohejl (PS), L. Hon člová (LH), P. Pont (PPM), Št ěpán 
Kutina (PPM)  

Omluveni:  L. Herout (revizor) 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 30.3.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

 
Výzva k instalaci m ěřičů ve zbývajících jednotkách. 

Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ . 
Žádáme o sou činnost vlastník ů. 

 
Předpisy záloh 2015 z ůstávají shodné s p ředchozím rokem 2014.  

 
 

3. Provozní záležitosti 
 

• Zastupování SVJ správcem při jednání s dodavateli energií 
Splněno – dle Smlouvy k zastupování SVJ firmou PPM vyfakturováno a 
proplaceno. 
 

• Doúčtování nákladů na shromáždění 
Splněno – výbor na minulém jednání potvrdil kalkulaci předloženou správcem za 
poskytnutí služby. Faktura PPM byla následně vystavena a proplacena. 
 

• PPM Facility Management 
MT zaslal PPM finální připomínky za výbor. Byly zapracovány panem Pontem, 
pan Pont bude projednávat návrhy případných sankcí s panem Kuchařem 
(jednatel PPM), který je aktuálně na dovolené. Smlouvu je potřeba finalizovat do 
příští schůze, aby mohla být podepsána. Předpokládá se účinnost smlouvy od 
1.4.2015. 
termín:  30.3.2015 (příští schůze) 
odpovídá:  projednat sankce (p.Pont, p.Kuchař), za SVJ MT 
 

• Měřiče tepla 
 
Z důvodu nesou činnosti n ěkterých vlastník ů není stále osazeno 16 
bytových jednotek. 
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Obracíme se na Vás s naléhavou výzvou o zpřístupnění jednotky, k provedení 
instalace indikátorů rozdělení topných nákladů (dále jen IRTN). Již třikrát v rámci 
řádných termín ů jsme Vás žádali o zp řístupn ění byt ů k jejich provedení . 
Bohužel ani v jednom případě se toto nepodařilo zabezpečit. 
 
Musíme Vás upozornit, že podle Vyhl. MMR ČR č. 372/2001 Sb. jsou majitelé 
bytů povinni ve smyslu § 692 odst. 3 občanského zákoníku po předchozí písemné 
výzvě umožnit instalaci a údržbu zařízení - IRTN pro měření (indikaci) tepla. 
Podle § 4, odst. 7) uvedené vyhlášky se uvádí: Aby bylo možné provést 
rozúčtování tepla a přitom nebyli poškozeni ostatní spotřebitelé v případech, kdy 
konečný spotřebitel neumožní instalaci IRTN, takový spotřebitel ve spotřební 
složce zaplatí za jeden metr čtvereční započitatelné plochy 1,6 krát více než je 
průměr v zúčtovací jednotce. 
 

cislo byt. jed.  adresa (ulice, čp.) or. číslo  st. ozn.  

302 Pod Harfou 933  62 E1 

511 Pod Harfou 933 62 E1 

218 Pod Harfou 933 64 E2 

130 Pod Harfou 933 80 E4 

531 Podková řská 933 3 F1 

614 Podková řská 933 3 F1 

616 Podková řská 933 3 F1 

807 Podková řská 933 3 F1 

153 Podková řská 933 1 F2 

160 Podková řská 933 1 F2 

242 Podková řská 933 1 F2 

245 Podková řská 933 1 F2 

257 Podková řská 933 1 F2 

342 Podková řská 933 1 F2 

442 Podková řská 933 1 F2 

543 Podková řská 933 1 F2 
 
S dodavatelem budou dohodnuty nové již zpoplatn ěné termíny ve výši 350,- 
Kč (hradí vlastník jednotky). Výzva s termíny bude zv eřejněna ve vchodech, 
na webu, a pokud má SVJ v databázi emailový kontakt , zašle výzvu také 
elektronicky. 
 
Výbor dále pověřil správce dohodnout s dodavatelem termín pro předání díla. 
Aktuálně bude převzato dílo v rozsahu osazených jednotek. Zbývajících 16 
bytových jednotek bude řešeno následně po dokončení celého plnění dodavatele. 
 

• Odečet vody FPS 
Výbor rozhodl řešit včasné stanovení termínů příštích odečtů spotřeby vody 
dopisem dodavateli FPS.  
termín:  30.3 2015 
odpovídá:  správce (zaslat dopis) 
 

• Záložní zdroje osvětlení 
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Probíhá postupná obnova záložních zdrojů dodavatelskou firmou. V patrech 
dokončeno, zbývají dokončit garáže. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Zveřejnění energetického štítku budovy 
Dokument bude zveřejněn na webu SVJ. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  MT zašle elektronicky výboru, MG zveřejní na webu SVJ 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Nabídka na kompletní rekonstrukci není stále k dispozici. Výbor proto zvažuje 
řešit věc etapově. Výbor požádal správce zmapovat trvale svítící, jejich počet a 
stav. Následně bude pro první etapu případné rekonstrukce naceněna výměna 
těchto trubic za led osvětlení. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Opravy maleb 
Proběhlo zmapování rozsahu prací správcem a údržbářem. Jedná se pouze o 
plochy, kde výmalba je potřeba z hygienických důvodů či z důvodů silně 
poškozené předchozí výmalby. Nejčastěji se jedná o plochy kolem výtahů. Plochy 
poptány u dodavatelů. Výbor obdržel a vyhodnotil 3 nabídky, vzhledem k rozsahu 
prací vybral cenově nejlevnějšího dodavatele. Opravy maleb provede firma 
Soskon. 
termín:  duben 2015 
odpovídá:  realizace (Soskon), dohled (p.Pont) 
 

• Dokument dohody k dočasně odstraněným pergolám 
Návrh dohody vytvoří MT a zašle panu Pontovi. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  MT 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Správce vybírá vhodnou skříň, zatím nebylo objednáno. 
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) 
 

• Rušení nočního klidu 
Nové stížnosti výbor neobdržel. 
 

• Průsaky vody 
Splněno – u terasy, kde se objevily průsaky vody, proběhla oprava izolace 
v rozsahu cca 1m2. Opravu provedla firma Soscon (jednalo se o terasu u bytové 
jednotky č.609). 
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• Úklid garáží 
Výbor stanovil předběžný termín úklidu v garážích na závěr dubna. Konkrétní 
termíny naplánuje správce, Jejich oznámení bude realizováno v dostatečném 
předstihu, aby byl splněn požadavek 21. dní před konáním úklidu. 
termín:  30.3.2015 
odpovídá:  naplánovat a zveřejnit termíny úklidu (p.Pont), web (MG) 
 

• Zrcadla do garáží 
Výbor zvažuje umístění zrcadel do garáží pro zvýšení bezpečnosti průjezdu 
vozidel. Výbor požádal správce, aby poptal u dodavatelů nacenění instalace 
zrcadel. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  poptat nacenění (p.Pont) 
 

• Inspekční prohlídky výtahů 
U výtahů je potřeba provést inspekční prohlídku. Výbor má k dispozici nabídku od 
aktuální servisní firmy. LH navrhla, že ještě poptá dalšího dodavatele pro 
srovnání cen. Do středy bude rozhodnuto, u koho prohlídky objednat. 
termín:  25.2.2015 
odpovídá:  poptat (LH), rozhodnout korespondenčně (výbor), objednat (p.Pont) 
 

• Problém se světlíky 
Pan Pont informoval, že ve třech vchodech byl při tlakové zkoušce identifikován 
problém se světlíky. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnostní prvek, výbor 
schválil opravu, pan Pont objedná opravu u dodavatele. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  objednat a zajistit opravu (p.Pont) 
 

• Zateplení stropu ve vchodu F2 
Na základě podnětu vlastníka bytu nad vchodem F2 výbor poptal nacenění 
montáže zateplení stropu. Obdržené nabídky se pohybují v rozmezí 40 000 až 
50 000 Kč bez DPH. Výbor rozhodl vzhledem k ceně zatím nerealizovat. 
Zateplení podlahy v bytě bylo provedeno dle projektové dokumentace během 
stavby domu a mělo by být dostatečné. 
 

• Oprava topení 
Správce informoval výbor, že v jednom z bytů byla provedena oprava topných 
rozvodů z důvodu netěsnosti. 
 

• Oprava dlažby 
Správce informoval výbor, že bude potřeba provést opravu dlažby –  E1 4. patro 2 
kachličky u výtahu. E2 také 2 kusy, v F1 se zvedla dlažba cca 6 kusů přilepit. 
Výbor schválil opravu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  objednat opravu (p.Pont) 
 

• Informovanost výboru správcem 
Výbor požádal správce, aby o zamýšlených opravách, kde je odhad 
předpokládané ceny opravy nad 2000Kč, informoval výbor předem. 
 

• Čištění osvětlovacích těles na chodbách 
Splněno – čištění je dokončeno. 
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4. Dlužníci 

 
• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně dlužné částky k 31.1.2015: 
 

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 177 921,00 Kč 0,00 Kč 6 5 

Celkem  556 693,78 Kč 0,00 Kč 27 25 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.1.2015. 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2014 585 787,74 Kč -17 185,79 Kč 
2015 134 754,00 Kč 134 754,00 Kč 

Celkem  720 541,74 Kč 117 568,21 Kč 
 

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

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 

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


