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

 
č. 7/2015 

 
Datum schůze: 24.8.2015 
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:   0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 14.9.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. AKTUÁLN Ě: 
 

SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 

13. října 2015 od 18:00 
Prezence od 17:00 

 
Každý vlastník srde čně zván. 

Účast nutná - je pot řebné schválit nové stanovy 
našeho SVJ  

 
3. Provozní záležitosti 

 
• PPM Facility Management 

PPM připravuje formální dodatek ke Smlouvě. K termínu dnešní schůze nebyl 
ještě k dispozici. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce, MT 
 

• Měřiče tepla 
Zbývá stále osadit 4 byty 511, 614, 807 a 342 – vzhledem k tomu, že vlastníci 
nereagovali na žádnou z několika předchozích výzev k zpřístupnění bytové 
jednotky, zaslalo SVJ výzvu opakovaně - doporučeně poštou. Vlastníci na výzvy 
nadále nereagují a byt 807 dopis ani nepřevzal. 

Výbor upozor ňuje tyto vlastníky, že toto jednání m ůže pro n ě mít za 
následek v podob ě výrazn ě zvýšených doplatk ů za teplo dle vyhlášky 
372/2001 Sb, tj.: 
- Základní složka bude rozú čtována dle zapo čitatelné podlahové plochy. 
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- Spot řební složka bude dopo čtena dle vyhlášky §4 odst. 7.  
Spot řební složka nem ěřených odb ěrů připadající na 1m 2 započitatelné 
podlahové plochy bude 1,6 násobkem  průměrné hodnoty spot řební 
složky s m ěřenou spot řebou. 

Termín (hodnocení stavu):  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Záložní zdroje osvětlení 
Bude vyměněno 29 kusů svítidel na chodbách. Výbor dále odsouhlasil nákup 
balení zářivek (25 kusů), které budou doplněny do garážových světel. Výměnu 
zajistí správce. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Rekonstrukce osvětlení v garážích 
Výbor obdržel další nabídky, výbor nabídky prostuduje, nicméně budou osloveni i 
další dodavatelé. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  kontrola nabídek (výbor), správce (oslovení dalších dodavatelů)  
 

• Opravy maleb 
Stav trvá – čeká se na cenové nabídky dodavatelů pro obložení stěn u výtahů. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  poptat firmy (správce), vyhodnotit případné nabídky (výbor) 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Splněno – správce skříň objednal. 
 

• Opravy podlah balkónů 
Dle rozhodnutí výboru se zahájí oprava 10 balkónu, které jsou v havarijním stavu 
(cca 115m2 plochy balkónů. Cenová kalkulace dodavatele byla výborem 
schválena. Pracuje se na zasmluvnění a přípravě realizace. 
termín:  3Q2015 
odpovídá:  stavební práce (Soskon), dohled (p.Pont) 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Tlumivky vyměněny – dále probíhá výměna vadných patic. 
termín:  09/2015 
odpovídá:  zajistit opravu (správce) 
 

• Stanovy 
M.Tintěra předložil výboru návrh nových stanov SVJ. PS upozornil výbor, že 
návrh takto detailně navržených stanov může v budoucnosti komplikovat 
rozhodování výboru a podvazovat jeho činnost i v rutinních rozhodovacích 
procesech a také v případě legislativních změn se stanovy mohu snadno dostat 
do rozporu s právním řádem. Pro objektivitu je nutno poznamenat, že PS zároveň 
připustil, že takto postavený návrh stanov má i svá pozitiva a je to prostě jen jiný 
(akceptovatelný) pohled na stanovy a jejich charakter a nebude je v tomto smyslu 
rozporovat. 
termín: připomínkovat návrh do příští schůze - elektronicky 
odpovídá:  jednotliví členové výboru 
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• Shromáždění 2015 
 

Shromážd ění vlastník ů 13.10.2015. 
Hospodá řská komora.  

Rezervujte si prosím tento večer pro schůzi. Je nutné schválit nové stanovy 
SVJ. Výbor děkuje všem odpovědným vlastníkům, kteří se zúčastní osobně, nebo 
udělí plnou moc. 
Shromáždění proběhne v budově Hospodářské komory – stejná lokalita jako při 
posledním Shromáždění). 
 
Hlavním bodem programu je schválení nových stanov našeho SVJ (dle 
požadavků nové legislativy - zejm. NOZ). 
 
termín:  viz dále, nebo do termínu shromáždění 
odpovídá:  připravit a zveřejnit návrh nových Stanov SVJ (výbor), příprava 
podkladů /pozvánka, plná moc…/ do příští schůze (MTi). zajištění notáře (výbor), 
objednání společnosti zajišťující elektronické hlasování (správce), tisk materiálů  
a distribuce pozvánky do 25.9.2015 (správce). 
 

• Návrh rozpočtu 2016 
Výbor odsouhlasil návrh rozpočtu dle doplnění jednotlivých členů pro roky 2015, 
16 a 17, vyjma kapitoly 19, kde MT připraví návrh odpovídající čerpání v tomto 
roce (aproximace výsledků do konce roku) a v této výši bude tato kapitola 
rozpočtu upravena i pro roky 2016 a 2017. 
termín:  do 14ti dnů 
odpovídá:  upřesnění (MT), projednání (výbor) 
 

• Hlodavci kolem popelnic 
Splněno – správce rozmístil pasti a nástrahy. 
 

• Nové 3 kamery 
Splněno – kamery byly nainstalovány. 
 

• Aktualizace smlouvy PVK 
PVK ověřilo aktuálnost formálních údajů (osoby, kontakty apod.) smlouvy. Nyní 
PVK zaslalo návrh smluv, MT návrh připomínkuje a připraví k podpisu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  kontrola návrhu smluv (MT) 
 

• Kontrolní den u správce 
Vzhledem k dovoleným proběhne kontrolní den u PPM v září. Bude se týkat 
vedení a archivace dokumentace pro SVJ.  
termín:  09/2015 
odpovídá:  MT, správce 
 

• Netěsný žlab na dešťovou vodu 
Správce zajistí opravu cca 5m žlabu, kde dochází k prosakování vody. 
termín:  09/2015 
odpovídá:  správce 
 

• Kontrola a čištění čerpadel topné soustavy 
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Správce informoval, že některá čerpadla vykazují zvýšenou hlučnost, proto 
navrhuje provést čištění čerpadel. Výbor souhlasil. 
termín:  09/2015 
odpovídá:  správce 
 

• Injektáž netěsnosti v garáži 
Správce informoval, že na stání 1030 u rozvodu odpadu prolíná ze stěny zřejmě 
venkovní spodní voda a navrhl provést injektáž. Výbor návrh odsouhlasil. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 21.8.2015: 
 

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 66 946,40 Kč -21 730,77 Kč 3 3 
2010 103 412,19 Kč 0,00 Kč 5 5 
2011 23 062,19 Kč  0,00 Kč  3 2 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 32 681,00 Kč  -15 290,00 Kč  2 2 
2014 343 184,00 Kč  -67 740,82 Kč 13 0 

Celkem  683 116,01 Kč  -104 761,59 Kč  33 18 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.7.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 327 280,56 Kč 44 461,00 Kč 

 
Splatnost vyú čtování 2014 v ůči SVJ skon čila k 31.7.2015. Všem dlužník ům 
byla doporu čeně zaslána poslední výzva k úhrad ě. Neuhrazené pohledávky 
z vyúčtování 2014 budou po 31.8.2015 p ředány k soudnímu vymáhání. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl, Michael Tintěra 
 

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


