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

 
č. 9/2015 

 
Datum schůze: 26.10.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Tintěra (MT), L. Hon člová (LH), P. Samohejl (PS), P. Pont 

(PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:  M. Glogar – na jednání se nechal zastupovat M. Tint ěrou 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 23.11.2015 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Shromážd ění vlastník ů jednotek 
 

• Výbor diskutoval situaci ohledně proběhlého Shromáždění, jenž z důvodu nízké 
účasti bylo neusnášeníschopné.  
M. Tintěra prověří možnosti dalších kroků a bude na příštím jednání členy Výboru 
informovat. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  MT 
 
 

3. Finanční záležitosti 
• Výbor projednal a přijal pravidla pro alokaci nákladů do kapitoly dlouhodobé 

zálohy na opravu a údržbu domu.  
Z kapitoly dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu domu  (položka 1) budou 
hrazeny tyto náklady: 

a) Náklady, jejichž úhrada z dané kapitoly byla explicitně schválena 
Shromážděním vlastníků. 

b) Náklady, které plynou z realizace akcí uvedených v plánu oprav. 
c) Náklady většího rozsahu (>30 tis Kč) a jenž vznikly na základě požadavku 

legislativy (např. přístroje na registraci dodávky tepelné energie). 
d) Náklady většího rozsahu (>30 tis Kč) v jednotlivém případě, které byly 

vynaloženy na opravu a údržbu domu z titulu havarijní situace (např. opravy 
balkónů, opravy teras, oprava fasády, výměna svodu, ...), 

termín: okamžitě 
odpovídá:  PPM – p.Pont 
 

• Výbor procházel stav čerpání rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol. 
V návaznosti na přijatá pravidla došlo ke správné alokaci položek do jednotlivých 
kapitol. P. Pont zajistí provedení v rámci účetnictví. 
termín:  do příští schůze 
odpovídá:  PPM - p.Pont 
 

• Součinnost ze strany PPM při proplácení faktur 
M. Tintěra opakovaně připomínal dodržování dohodnutých principů součinnosti 
při proplácení faktur. Kdy výbor očekává větší informovanost k fakturám 
k proplacení. 
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termín:  okamžitě 
odpovídá:  PPM - p.Pont 
 

• Vyúčtování roku 2015 – procesní záležitosti 
Výbor ve spolupráci se správcem projednal procesní záležitosti k získání stavů 
spotřeby za rok 2015. Zároveň byla potřeba dohodnout termíny odečty spotřeby 
vody tak, aby byla dodržena oznamovací lhůta 21. dní předem. P. Pont projedná 
danou záležitost se společností FPS, jenž odečty provádí. 
termín:  příští schůze informovat o stavu 
odpovídá:  PPM - p.Pont 
 

4. Provozní záležitosti 
 

• PPM Facility Management 
P. Pont informoval o připravovaném návrhu změny smlouvy, jenž by PPM chtělo 
uzavřít tak, aby bylo platné od 1/2016.  
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Měřiče tepla 
Zbývá stále osadit byt 614 – po opakovaných urgencích je již domluven náhradní 
termín.  
termín (hodnocení stavu):  příští schůze 
odpovídá: správce 
Zároveň M. Tintěra upozorňoval na nutnost provedení kontrolního odečtu. Výbor 
pověřil M. Tintěru zaurgováním u společnosti KonceptFast. 
termín (hodnocení stavu): příští schůze 
odpovídá: MT 

 
• 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 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. 
Vzhledem k tomu, že nebyly dodány další nabídky a akce je značně finančně 
náročná odložil jí výbor jako neurgentní na příští rok. 
termín:  do 31.3.2016 
odpovídá:  poptat nabídky (p.Pont) 
 

• Opravy maleb 
Vzhledem k tomu, že aktuálně nebyly dodány další nabídky, odložil výbor danou 
akci jako neurgentní na příští rok.  
termín:  do 31.3.2016 
odpovídá:  poptat nabídky (p.Pont) 
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• 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 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Probíhá postupná výměna nefunkčních tlumivek, jsme aktuálně cca v půlce 
postupné výměny. Havarijní trubice vyměněny, další výměna bude pokračovat 
v roce 2016. 
termín:  31.3.2016 návrh postupu výměny 
odpovídá:  p.Pont 
 

• Kontrolní den u správce 
Ze strany PPM nebyl zatím dán termín pro kontrolní den u PPM. Bude se týkat 
vedení a archivace dokumentace pro SVJ.  
termín:  11/2015 
 

• Netěsný žlab na dešťovou vodu 
Správce zajistí opravu cca 5m žlabu, kde dochází k prosakování vody. 
termín:  10/2015 
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 záměr odsouhlasil. P. Pont 
pošle cenovou nabídku. 
termín:  příští schůze 
odpovídá:  správce 
 

• Kontrola a čištění čerpadel topné soustavy 
Správce informoval, že některá čerpadla vykazují zvýšenou hlučnost, proto 
proběhla kontrola. Výsledek ukázal, že čerpadla jsou v pořádku. 
termín:  10/2015 
odpovídá:  správce 
 

5. Dlužníci 
 
Aktuálně dlužné částky k 30.9.2015: 
 

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 0,00 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  0,00 Kč  2 2 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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2014 258 532,00 Kč  -19 872,00 Kč 8 6 
Celkem  598 464,01 Kč -19 872,00 Kč  28 24 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.9.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 451 456,56 Kč 56 495,00 Kč 

 
6 dlužník ů vyúčtování 2014 bylo p ředáno advokátní kancelá ři k zahájení 
vymáhání pohledávek. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 
 

Zapsal: Michael Tintěra 
Doplnil: Martin Glogar (aktualizace informací k dlužníkům SVJ) 
 


