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

 
č. 5/2015 

 
Datum schůze: 1.6.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (LH), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:  L. Herout (revizor) 
Hosté :  Helena Lukešová (b.i.g. FM), 

Radana Víceníková (European Reality Services)  
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 13.7.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

 
Přeplatky z vyú čtování 2014 byly rozeslány. 

 
Termín Shromážd ění SVJ 

13.10.2015 18:00 
 

 
3. Provozní záležitosti 

 
• Návštěva Helena Lukešová (b.i.g. FM) 

Na žádost výboru se části schůze zúčastnila zástupkyně společnosti, která SVJ 
poskytuje služby ostrahy. 
 
Byly prodiskutovány aktuální provozní záležitosti: 

o Aktuální tým lidí, který se o ostrahu našich domů stará 
o Způsob střídání směn 
o Zápisy, které byly zaznamenány v knize ostrahy 
o Byli jsme informováni, že proběhne malování a výměna nábytku 

v místnosti ostrahy, postupně probíhá výměna výstroje ostrahy 
o Způsob kontroly plnění činnosti ostrahy ze strany dodavatele 
o Nabídka nové služby SeCard – dodavatel přišel s návrhem umístit na své 

náklady trezor v místnosti ostrahy. Trezor může sloužit vlastníkům pro 
umístění např. náhradních klíčů nebo dokumentů v místnosti ostrahy. 
 
Výbor souhlasil s umístěním trezoru a je na obyvatelích našich domů, zda 
budou mít o službu zájem a využijí této možnosti. 
 
Využití služby (jenž by měla být bezplatně) se bude řídit smluvním 
vztahem mezi osobou, která o službu požádá a společností zajišťující 
ostrahu. SVJ do smluvního vztahu nikterak nevstupuje. V případě zájmu 
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kontaktujte paní Helenu Lukešovou, ze společnosti b.i.g. FM 
lukesova@big-fmservice.cz. 

 
• Návštěva Radana Víceníková (European Reality Services) 

Části schůze se zúčastnila zástupkyně realitní kanceláře, která spravuje pro 
jednoho vlastníka byt, kde došlo k zatečení z jedné z teras. Požádala výbor o 
vyjádření, jakým způsobem bude kompenzováno zatečení vlastníkovi. Výbor 
informoval, že proběhl standardní postup řešení: 

o Na náklady SVJ byla provedena oprava terasy stavební firmou, aby byla 
odstraněna příčina zatékání ze společných prostor. 

o Na náklady SVJ probíhá oprava malby v bytě poškozených částí, aby byl 
uveden do původního stavu. 

o Výbor zašle tuto informaci také písemně. 
 

• PPM Facility Management 
Splněno - proběhla finální administrace smluv. 
 

• Měřiče tepla 
Zbývá osadit 6 bytů – pan Pont připraví a rozešle další výzvu pro vlastníky také 
poštou doporučeně s dodejkou. 
 
Předání ze strany zhotovitele (technická dokumentace) nebylo dosud připraveno. 
Dodavatel byl opakovaně urgován ze strany p.Ponta a p. Tintěry. Dle posledního 
vyjádření dodavatele pracují na zanesení všech potřebných údajů z protokolů 
instalace do souhrnné databáze. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce, MT 
 

• Záložní zdroje osvětlení 
Proběhla kontrola další části světel, výstup z kontroly správce zpracovává. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Výbor obdržel první nabídky, nicméně budou osloveni také další dodavatelé, aby 
bylo širší portfolio pro případný výběr dodavatele, jelikož se jedná o větší 
investici. Dle proběhlých konzultací budou také upřesněny podmínky technické 
specifikace řešení výměny. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  upřesnit specifikaci (p. Pont a výbor) 
 

• 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 
Jelikož nákup nespěchá, čeká se stále na vyjádření sousedního společenství, zda 
se budou nakupovat skříně společně. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  p.Pont 
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• Opravy podlah balkónů 
Na úkolu se průběžně pracuje. 
termín:  2Q2015 
odpovídá:  stavební práce (Soskon), dohled (p.Pont) 
 

• Nové průsaky vody 
Oprava terasy dokončena, zatékání odstraněno. V bytě pod terasou ještě 
proběhne oprava malby. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  opravy (Soskon), dohled nad realizací (p.Pont) 
 

• Zrcadla do garáží 
Splněno – proběhla montáž zrcadel v garážích, čímž se podařilo dosáhnout 
podstatně lepší přehlednosti při provozu aut v garážích. Proběhne ještě fakturace 
PPM za montážní práce 3h. 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Probíhá postupná výměna nefunkčních tlumivek, jsme aktuálně cca v půlce 
postupné výměny. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zajistit opravu (p.Pont) 
 

• Vyúčtování 2014 
Splněno – vrácení přeplatků bylo provedeno pro všechny vlastníky, kteří měli na 
přeplatek nárok a požádali o jeho vrácení. 
 

• Drátěné koše na letáky 
Splněno – drátěné koše na inzerci jsou umístěny ve vchodech. 
 

• Shromáždění 2015 
Byl stanoven termín shromážd ění vlastník ů na 13.10.2015. Rezervujte si 
prosím tento večer pro schůzi, doufáme v hojnou účast, aby mohly být projednány 
důležité dokumenty SVJ. 
 
Shromáždění proběhne v budově Hospodářské komory – stejná lokalita jako při 
posledním Shromáždění). 
 
Jedním z hlavních bodů programu by mělo být nové znění stanov SVJ (dle 
požadavků nové legislativy – zejm. NOZ), pracuje se na úpravách stanov. Výbor 
zveřejní k 1.7.2015 návrh stanov na stránkách SVJ, abyste se mohli s návrhy 
seznámit podrobněji a zasílat výboru také vaše případné připomínky či návrhy. 
Pro zajištění přípravy a hladkého průběhu Shromáždění, odsouhlasil výbor 
uzavření dohod o provedení práce. 
termín:  1.7.2015 
odpovídá:  připravit a zveřejnit návrh nových Stanov SVJ (výbor), Výbor (uzavření 
konkrétních dohod o provedení práce) 
 

• Návrh rozpočtu 2016 
Správce připraví návrh rozpočtu a zašle výboru s předstihem, aby mohl být na 
příští schůzi diskutována jeho první verze. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  návrh rozpočtu (správce), projednání (výbor) 
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• Čerpání rozpočtu 2015 

Proběhla kontrola průběžného čerpání rozpočtu. Čerpání je v pořádku a odpovídá 
plánu. Větší čerpání financí je na prováděné opravy zatékání a balkónů, avšak 
také byly přepokládány a budou účtovány proti fondu oprav. 
 

• Parkování vozidel CNG v garážích 
Výbor obdržel dotaz vlastníka, zda lze parkovat vozidla s CNG ve vnitřních 
prostorech garáží. Zákaz vjezdu vozidel s LPG pohonem byl stanoven 
developerem již při zprovoznění stavby. Pro zjištění, jak je to s CNG, bude 
prověřena stavební dokumentace. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  PS 
 

• Hlodavci kolem popelnic 
Jelikož se zvýšil výskyt hlodavců zejména kolem popelnic, zajistí správce 
deratizaci odbornou firmou. Náklady budou rozúčtovány mezi jednotlivá SVJ. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Nové 3 kamery 
Výbor odsouhlasil nákup nových (za porouchané)  3 kamer pro bezpečnost 
objektu dle nabídky dodavatele. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  objednat a dohled nad montáží (správce) 
 

• Aktualizace smlouvy PVK 
Výbor obdržel návrh aktualizace smlouvy s PVK. proběhne administrace smluv. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  MT 
 

• Dětské hřiště 
Proběhla standardní kontrola dětského hřiště. Hřiště je v pořádku, nicméně u 
dvou prvků bude zřejmě v příštím roce již potřeba prvky vyměnit. Nyní se tím 
výbor dále nezabývá a bude řešit, až to bude aktuální. 
 

• Servis výtahů 
Servis výtahů byl od 1.4.2015 převeden pod smlouvu s PPM, proto způsob 
zajištění zařizuje nadále PPM přes své dodavatele. Správce informoval výbor, že 
od 1.10.2015 bude servis výtahů pro PPM a naše SVJ provádět firma Schindler. 
 

• Kontrola z VZP 
Na kontrolu dokumentace se objednala VZP. Plnou součinnost jí na základě plné 
moci, poskytne p. Hasnedlová (PPM), jenž zajišťuje pro naše SVJ účetnictví.. 
 

• Kontrolní den u správce 
O prázdninových měsících proběhne kontrolní den u PPM. Bude se týkat vedení 
a archivace dokumentace pro SVJ.  
termín:  7-8/2015 
odpovídá:  MT, p.Pont 
 
 



5 / 5 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 31.5.2015: 
 

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  0,00 Kč  4 4 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 103 857,90 Kč  -20 574,10 Kč  5 4 
2014 447 987,82 Kč  -113 861,00 Kč 34 0 

Celkem  927 882,50 Kč  -134 435,10 Kč  59 23 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.5.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 250 401,55 Kč 3 180,85 Kč 

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

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: M. Tintěra 
 

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


