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

 
č. 4/2015 

 
Datum schůze: 4.5.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (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 – 1.6.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

 
Děkujeme všem vlastník ům, kte ří již uhradili své nedoplatky na 

účet SVJ a žádáme také ostatní, aby uhradili své nedo platky. 
 

Připravuje se rozeslání p řeplatk ů. 
 

 
3. Provozní záležitosti 

 
• PPM Facility Management 

Všechny smlouvy a dodatky jsou v procesu finální administrace. 
 

• Měřiče tepla 
Zbývá osadit 7 bytů – pan Pont připraví a rozešle další výzvu pro vlastníky. 
Předání ze strany zhotovitele (technická dokumentace) nebylo dosud připraveno. 
Dodavatel byl opakovaně urgován ze strany p.Ponta. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Záložní zdroje osvětlení 
Objednaná část dokončena. 
Nyní proběhne nacenění pro 29 světel, které se musí také repasovat nebo 
vyměnit. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Dodavatelské firmy provedly obhlídku a zašlou cenové nabídky, které budou na 
příští schůzi projednány. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  vyhodnocení nabídek (výbor) 
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• Opravy maleb 
Čeká se na cenové nabídky dodavatelů pro obložení stěn u výtahů. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  poptat nabídky (p.Pont), vyhodnotit nabídky (výbor) 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Nákup zatím neproběhl, čeká se na vyjádření sousedního společenství, zda se 
budou nakupovat skříně společně. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Opravy podlah balkónů 
Na úkolu se průběžně pracuje. 
termín:  2Q2015 
odpovídá:  stavební práce (Soskon), dohled (p.Pont) 
 

• Nové průsaky vody 
Oprava terasy bytu 609 dokončena. U vedlejší terasy se také projevilo zatékání. 
Je objednána oprava a bude v příštím týdnu zahájena. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  opravy (Soskon), dohled nad realizací (p.Pont) 
 

• Zrcadla do garáží 
Zrcadla jsou nakoupena a proběhne jejich montáž. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  dohled (p.Pont) 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Probíhá postupná výměna nefunkčních tlumivek. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zajistit opravu (p.Pont) 
 

• Vyúčtování 2014 
Výbor schválil zahájení vrácení přeplatků a zadal PPM, aby připravili přeplatky 
pro odeslání. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  připravit přeplatky (pí.Pokorná) 
 

• Drátěné koše na letáky 
Koše jsou objednány, následně budou umístěny ve vchodech. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Odměny výboru 
Vzhledem k odstoupení pí. Zemanové z výboru, výbor odhlasoval rozdělení její 
odměny pro období po odstoupení rovnoměrně mezi zbývající členy výboru. 
Přičemž je zachována základní premisa, že nedochází k překročení schváleného 
rozpočtu Shromážděním. 
 

• Shromáždění 2015 
Výbor SVJ diskutoval termín shromáždění SVJ. Předběžný termín je první 
polovina října 2015. Výbor SVJ pověřil p. Ponta zjištěním volných termínů 
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v budově Hospodářské komory (u hotelu Clarion Vysočany - stejná lokalita jako 
při posledním Shromáždění). Jedním z hlavních bodů programu by mělo být nové 
znění stanov SVJ (dle požadavků nové legislativy – zejm. NOZ).  
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 30.4.2015: 
 

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 70 117,19 Kč  -2 736,00 Kč  4 4 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 124 432,00 Kč  -49 489,00 Kč  5 4 
2014 561 848,82 Kč  -107 693,21 Kč 53 0 

Celkem  1 062 317,60 Kč  -159 918,21 Kč  78 23 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.4.201 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 247 220,70 Kč 58 492,70 Kč 

 
Výbor SVJ mj. řešil za osobní účasti jednoho z dlužníků. Byl dohodnut další 
postup úhrady jeho dluhu. 
 
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. 
 


