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

 
č. 6/2015 

 
Datum schůze: 13.7.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (LH), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM)  
Omluveni:  L. Herout (revizor) 
Hosté :  0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 24.8.2015 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 
 

• Návštěva Radana Víceníková (European Reality Services) 
Odpověď paní Viceníkové za SVJ zaslána. 
 

• PPM Facility Management 
K uzavřené smlouvě je potřeba ještě uzavřít formální dodatek. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 

 
• Měřiče tepla 

Předání od dodavatele proběhlo, včetně dokumentace k jednotlivým bytovým 
jednotkám. Došlo k proplacení instalace měřičů dodavateli. Smlouva na 
vyúčtování dle měřičů byla s dodavatelem za SVJ podepsána. 
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Zbývá osadit 4 byty (511, 614, 807 a 342). – správce rozeslal další výzvu pro 
vlastníky doporučeně poštou. Byt 807 není osazený a ani si nepřebral poštou 
zaslanou výzvu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• 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 i další dodavatelé. Dle 
proběhlých konzultací byly také upřesněny podmínky technické specifikace řešení 
případné výměny osvětlení. Další z dodavatelů provedl obhlídku osvětlení 
v garážích, přislíbil do konce července zaslání nabídky pro SVJ. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

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

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Proběhne objednání vybrané skříně.  
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Opravy podlah balkónů 
Dle rozhodnutí výboru se zahájí oprava 10 balkónu, jejichž stav vyžaduje opravu 
(cca 115m2 plochy balkónů). Cenová kalkulace dodavatele byla výborem 
schválena. Proběhne příprava zasmluvnění a realizace. 
termín:  3Q2015 
odpovídá:  stavební práce (Soskon), dohled (správce) 
 

• Nové průsaky vody 
Splněno – nové průsaky se již neobjevují, oprava se povedla. Správce informoval, 
že ještě proběhne oprava lišt v jednom z bytů, kam také před opravou zateklo.  
termín:  příští schůze 
odpovídá:  opravy (Soskon), dohled nad realizací (správce) 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Nefunkční tlumivky ve světlech na chodbách vyměněny. Dále proběhne kontrola 
osvětlovacích těles. Některá budou muset být pravděpodobně vyměněna, nebo 
repasována. Výbor souhlasí s opravami, zajišťuje PPM. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zajistit opravu (správce) 
 

• Shromáždění 2015 
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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 svému zástupci. 
 

Shromážd ění vlastník ů 13. října 2015 
Hospodá řská komora.  

 
Výbor připravuje podklady pro shromáždění, které budou zveřejněny na webu 
SVJ. Správce byl pověřen zajištěním hlasování a rezervací místnosti. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  projednat připravované podklady pro Shromáždění (výbor), technické 
zajištění (správce) 
 

• Návrh rozpočtu 2016 
Výbor projednal návrh rozpočtu 2016. Navržené úpravy na jednání výboru do 
rozpočtu doplní správce a zašle aktualizovanou verzi. Na příštím jednání výboru 
dojde k finalizaci a schválení. Podklad bude následně zařazen na jednání 
Shromáždění vlastníků. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  zapracovat úpravy rozpočtu (správce), projednání (výbor) 
 

• Parkování vozidel CNG v garážích 
Dle stavební dokumentace, požárního řádu a příručky uživatele bytové jednotky, 
NELZE parkovat v garážích našeho domu s vozidly na LPG / CNG. Garáže 
nejsou osazeny dle vyhlášky 23/2008 Sb čidly k detekci úniku plynů. 

 
• Hlodavci kolem popelnic 

Správce, výbor i vlastníci registrují zvýšený výskyt hlodavců zejména kolem 
popelnic. Správce zajistí deratizaci. Náklady budou rozúčtovány mezi všechna 
SVJ. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Nové 3 kamery 
Vzhledem k chybějícímu dílu pro konverzi napájení, nedošlo ještě k výměně. 
Montáž proběhne v 29. týdnu. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  dohled nad montáží (správce) 
 

• Aktualizace smlouvy PVK 
Splněno – aktualizace smluv s PVK podepsána. Aktualizace nemá vliv na ceny 
vodného a stočného, šlo o administrativní úkony spojené se změnou zákonných 
vyhlášek. 
 

• Kontrola z VZP 
Splněno – kontrola účetnictví SVJ z VZP proběhla. Nebyly zjištěny žádné 
nedostatky. Výbor děkuje paní Hasnedlové za vzornou přípravu ke kontrole. 
 

• 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 
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odpovídá:  MT, p. Pont 
 

• Stížnosti na hluk z bytové jednotky č. 441 
Výbor obdržel stížnost na hluk z bytové jednotky 441, který obtěžuje sousedy. 
 
Výbor d ůrazně žádá obyvatele bytové jednotky 441, aby svým chová ním a 
hlukem neobt ěžovali sousedy v okolních bytech. Žádáme o dodržová ní 
Domovního řádu. 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 10.7.2015: 
 

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 23 062,19 Kč  -47 055,00 Kč  3 2 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 47 971,00 Kč  -55 886,90 Kč  3 2 
2014 410 924,82 Kč  -37 063,00 Kč 25 0 

Celkem  787 877,60 Kč  -140 004,90 Kč  47 19 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.6.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 282 819,56 Kč 32 418,01 Kč 

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

• Žádost majitele bytu o splátkový kalendář 
Výbor obdržel žádost jednoho z majitelů bytové jednotky v našem domě o 
splátkový kalendář pro nedoplatek z vyúčtování 2014. Výbor zamítá žádost 
vzhledem ke špatné předchozí platební morálce dlužníka. 
 
Výbor žádá dlužníka, aby své závazky v ůči SVJ plnil v čas a v řádných 
termínech. Výbor nebude váhat p ředat dluh k vymáhání advokátní kancelá ři, 
která SVJ zastupuje.  
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl 
 

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


