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

 
č. 1/2016 

 
Datum schůze: 11.1.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), P. Samohejl (PS), P. Pont 

(PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:   
Hosté:   P. Kucha ř (PPM) 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Pozn. Původně plánovaná schůze Výboru na 15.12. byla zrušena 
• Termín příští schůze – 22.2.2016 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
 

• Facility management 
Pan Kuchař vysvětlil situaci ohledně přípravy dodatku na facility pro naše SVJ. Díky 
výhodnějším podmínkám pro PPM, dojde k přenesení finančního benefitu pro naše 
SVJ. Přislíbil, že bude uzavřen tak, aby platil od 2Q 2016. 
 

• Klientská sekce 
Společně s p. Kuchařem proběhla diskuse nad provozem Klientské sekce PPM. 
V současnosti se jedná o její pilotní provoz, kde PPM pilotuje některé svoje služby. 
M. Tintěra zaslal připomínky a návrhy na úpravu funkčností. PPM bude dále 
pokračovat v pilotním režimu Klientské sekce. 
 

• 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. 
 

• 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. 
termín:  1Q/2016 
odpovídá:  správce 
 

• 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. 
termín:  1Q/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Injektáž netěsnosti v garáži 
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Výboru byla předložená nabídka na cenu injektáže. Výbor souhlasil s objednáním 
a provedením. 
termín:  1-2/2016 
odpovídá:  správce 

 
• Kontrolní den u správce 

Kontrolní den u správce proběhl. MT informoval o jeho průběhu. Byly dohodnuty 
procesní úpravy pro snadnější chod spolupráce mezi SVJ a správcem. 
 

• STA pro příjem televizních kanálů 
Oprava provedena. 
 

• Kontejner na velkoobjemový odpad 
Akce proběhla. 
 

• Vodoměry 
Čeká nás obměna vodoměrů, výbor pověřil správce poptat nabídky na trhu. Výbor 
obdržel nabídky od oslovených firem ze strany správce. Po jejich diskusi, výbor 
požádal p. Ponta o oslovení dalších firem a dozjištění dalších relevantních 
informací. 
termín:  2/2016 
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:  2/2016 
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:  2/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Změna legislativy 2016 s dopadem na chod SVJ 
M. Tintěra informoval o změnách v oblasti legislativy. K úpravě došlo v rámci 
rozúčtování nákladů na teplo a také změně legislativy v „zákoně o službách“, který 
mj. upravuje povinnosti a sankce v rámci rozúčtování a vyúčtování záloh na 
služby.  

 
3. Ekonomické záležitosti 

 
• Stav čerpání kapitol v rámci rozpočtu 2015 

M. Tintěra informoval o průběžném čerpání jednotlivých kapitol v rámci rozpočtu 
2015. V celku je rozpočet čerpán v nižších částkách, než byl schválený rozpočet a 
to zejména z důvodu mírnější zimy, zvyšující se efektovou ve vymáhání dlužných 
pohledávek či uzavřením facility smlouvy se správcem. To přineslo finanční nejen 
finanční úsporu, ale i zefektivnění těchto služeb. Díky realizaci facility služeb došlo 
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k přesunu čerpání mezi kapitolami. Vzhledem k neusnášeníschopnosti 
Shromáždění nemohlo toto být promítnuto do přeskupení výše rozpočtů 
jednotlivých kapitol (celková suma by zůstala stejná či nižší). 
 

• Roční vyúčtování záloh na služby 2015  
Výbor spolu se správcem diskutoval potřebné kroky, zejména pak harmonogram 
nutných součinností od dalších dodavatelů, které budou potřeba pro zajištění 
hladkého průběhu vyúčtování záloh a následnému vypořádání přeplatků a 
nedoplatků. Novým vstupem bude rozúčtování nákladů na teplo a TUV, jenž bude 
za rok 2015 poprvé podle indikátorů nákladů na spotřebu tepla. Zde proběhne 
schůzka se zástupci dodavatelské společnosti KonceptFast k potvrzení termínů a 
nutné součinnosti. 
termín:  2/2016 
odpovídá:  MT 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 31.12.2015: 
 

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 132 011,00 Kč  -89 358,00 Kč 6 6 

Celkem  471 943,01 Kč  -89 358,00 Kč  26 24 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.12.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  Žalob  
2015 555 337,56 Kč 88 787,00 Kč 6 

 
Bylo zažalováno 6 nejv ětších dlužník ů záloh 2015. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Michael Tintěra 
Doplnili: Martin Glogar 
 

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


