
1 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

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

 
č. 10/2015 

 
Datum schůze: 23.11.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), P. Samohejl (PS), P. Pont 

(PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:  L. Hončlová (LH) – na jednání se nechala zastupovat MT. 
Hosté:   0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 15.12.2015 v 17:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
 

• Shromáždění 2015 
 
Výbor diskutoval proběhlé Shromáždění, které bylo z důvodu nízké účasti 
neusnášeníschopné. 
 

 
• Indikátory tepla 

 
Instalace kompletní  – všechny jednotky v našem domě byly osazeny měřáky. 
Podařilo se tedy kompletně dokončit instalaci i u jednotek, kde se neustále čekalo 
na zpřístupnění jednotky pro instalaci. 

 
Kontrolní ode čet – proběhl kontrolní odečet. Při dálkovém odečtu bylo zjištěno, 
že u cca 5% měřáků je potřeba provést kontrolní fyzický odečet. Dodavatel osloví 
konkrétní jednotky s měřáky, kde byla zjištěna komplikace při dálkovém odečtu a 
proběhne fyzická kontrola přístroje. 
 
Žádáme vlastníky, kte ří takto budou osloveni, aby poskytli sou činnost 
zpřístupn ěním jednotky technikovi dodavatele. D ěkujeme. 

 
• Dlouhodobá zálohu na opravy a údržbu (DZOÚ) 

Jak již byli vlastníci informování na Shromáždění, byly nákladové položky 
instalace měřičů tepla, větší opravy (teras a balkónů) přeúčtovány do kapitoly 1 
rozpočtu (DZOÚ resp. fond oprav). 

 
• Facility management 

Dodatek ke smlouvě, který bude předběžně platit od 1.1.2016, je zatím v přípravě 
na straně PPM. 

 
• Záložní zdroje osvětlení 

Již schválené opravy byly dokončeny. Pro další opravy, které budou ještě 
potřeba, platí odložení realizace na 1Q2016, jak bylo zmíněno již v předchozím 
zápisu. 
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• Výměna nefunkčních tlumivek 

Již schválené opravy byly dokončeny. Pro další opravy, které budou ještě 
potřeba, platí odložení realizace na 1Q2016, jak bylo zmíněno již v předchozím 
zápisu. 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Je objednána, dodávka zatím neproběhla. 

 
• Osvětlení v garáži 

Stanovení dalšího postupu a vyhodnocení je odloženo na 1Q2016. Aktuálně jsou 
poptáni další dodavatelé na trhu o nabídky pro naše SVJ. 
 

• Netěsný žlab na dešťovou vodu 
Bylo provedeno přetmelení. Zatím neuzavřeno, předběžně to asi ještě někde 
teče, zjišťuje se příčina zatečení. 

 
• Injektáž netěsnosti v garáži 

Výboru byla předložená nabídka na cenu injektáže. Výbor souhlasil s objednáním 
a provedením. 

 
• 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. MT navrhne termíny, ze kterých pan 
Pont vybere nejvhodnější. 
termín:  11/2015 
odpovídá:  MT a správce 

 
• Kontrola a čištění čerpadel topné soustavy 

Úkol dokončen. 
 

• STA pro příjem televizních kanálů 
Jelikož byl některými vlastníky nahlášen problém s příjmem některých kanálů 
z STA, byla provedena kontrola STA technikem dodavatele a zajištěna dočasná 
oprava (zapůjčení vadných součástek od dodavatele). 
 
Následně byly dodavatelem předloženy dvě varianty nabídek: 

I. Varianta 1 řeší finalizaci provizorní opravy (dokoupení zapůjčených 
součástek. 

II. Varianta 2, obsahuje variantu 1 a navrhuje také rozšíření STA o příjem 
dalšího multiplexu. 

Výbor prodiskutoval nabídky a odhlasoval třemi hlasy realizaci varianty 2 (pro 
MG, PS a LH. Jiný návrh předložil MT - posunout realizaci až na 1/2016 z důvodu 
čerpání rozpočtu 2015. Správce zajistí objednání u dodavatele a dohled nad 
realizaci. 
termín:  12/2015 
odpovídá:  správce 
 

• Kontejner na velkoobjemový odpad 
Správce navrhl objednat před svátky jako v minulých letech velkoobjemový 
kontejner na zvýšené množství odpadu spojené s vánocemi. Výbor souhlasil 
s objednáním. 
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termín:  12/2015 
odpovídá:  správce 

 
• Vodoměry 

Čeká nás obměna vodoměrů, výbor pověřil správce poptat nabídky na trhu. 
Poptány budou nabídky pro varianty standardních vodoměrů (jako máme dosud) 
a vodoměry s rádiovým odečtem (pro zjištění cenové kalkulace této možnosti). 
termín:  12/2015 
odpovídá:  správce 

 
• Elektřina ve společných prostorech a garážích 

Správce informoval, že je za PPM připravován pro SVJ dodatek ke smlouvě 
s distributorem elektrické energie odběrných míst pro společné prostory. 
Předběžně je navrženo snížení ceny silové elektřiny pro příští rok. Výbor pověřil 
správce zajištěním návrhu dodatku z PPM. 
termín:  12/2015 
odpovídá:  správce 
 

• Kamery 
Správce informoval, že poptal dodavatele o nabídku na opravu či výměnu 3 
kamer, které vykazují komplikace v provozu. Jakmile bude nabídka k dispozici, 
správce bude informovat výbor. 
termín:  12/2015 
odpovídá:  správce 
 

3. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 20.11.2015: 
 

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 
2014 221 369,00 Kč  -37 163,00 Kč 6 6 

Celkem  561 301,01 Kč  -37 163,00 Kč  26 24 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.10.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 466 550,56 Kč 15 094,00 Kč 

 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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Zbývajících 6 dlužník ů vyúčtování 2014 bylo zažalováno. Advokátní 
kancelá ři bylo dále aktuáln ě předáno 7 velkých dlužník ů záloh 2015 
k zahájení soudního vymáhání. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: M. Tintěra 
 


