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

 
č. 2/2016 

 
Datum schůze: 22.2.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), P. Samohejl (PS), L. 

Hončlová, P. Pont (PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:   
Hosté:   L. Herout (revizor) 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 14.3.2016 v 18:00 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
• Facility management 

PPM pracuje na přípravě smlouvy. 
 

• Klientská sekce 
PPM navrhlo využít oběh faktur přes klientskou sekci oficiálně. Pro nás se 
v současnosti jedná jen o její pilotní provoz. M. Tintěra informoval PPM, že pro 
naše SVJ bude dále pokračovat Klientská sekce v pilotním režimu. 
 

• Záložní svítidla 
Správce navrhl, zda při dalších obměnách záložních svítidel využít rovnou nová 
LED záložní svítidla, která by se montovala paralelně ke stávajícím. Pan Pont 
připraví kalkulaci. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Výměna nefunkčních tlumivek 
Opravy dokončeny v dohodnutém objemu. Další výměny probíhají průběžně dle 
potřeby. 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Je objednána, dodávka zatím neproběhla. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 

 
• Osvětlení v garáži 

Aktuálně jsou poptáni další dodavatelé na trhu o nabídky pro naše SVJ. 
termín:  1Q/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Injektáž netěsnosti v garáži 
Splněno – injektážní práce byly provedeny. 
 

• Odečty měřičů tepla 
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V termínech 8.3.2016 a 10.3.2016 proběhne náhradní odečet v bytech, kde se 
nepodařilo odečíst měřiče elektronicky. Jedná se o několik bytů. Dodavatel osloví 
pouze majitele konkrétních bytových jednotek. Do 20.3.2016 dodá dodavatel 
Koncept Fast prvotní nápočty k rozúčtování tepla. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 
Výbor prosí o sou činnost oslovené majitele, Data jsou velmi d ůležité pro 
včasné provedení rozú čtování spot řeby tepla. D ěkujeme. 
 

• Měřiče v nebytových prostorech 
Na základě informace od správce byla diskutována situace ohledně kalorimetrů 
v nebytových prostorech. P.Pont poptá nabídku na osazení nových kalorimetrů 
nebo poměrových měřidel (je potřebné vzít v úvahu různé velikosti radiátorů). 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Odečty vodoměrů 
Byly osloveny doporučeně poštou majitelé bytů, kteří nezpřístupnili vodoměry pro 
odečet. 
 
Výbor prosí o sou činnost oslovených majitel ů. Data jsou velmi d ůležité pro 
včasné provedení rozú čtování spot řeby vody. D ěkujeme. 
 

• Vodoměry - obměna 
Správce předal výboru nabídky na výměnu vodoměrů. Výbor jednomyslně  
požádal správce, aby oslovil další firmy a již oslovené požádal o doplnění 
nabídky. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Elektřina ve společných prostorech a garážích 
Splněno – dodatek řešící úsporu ceny podepsán. Roční úspora je dle odebraného 
množství energie v roce 2014 - 28.100,-Kč. 
 

• Kamery 
Splněno – proběhla výměna tří kamer vykazujících poruchy. 
 

• Světla ve vnitrobloku 
Nesvítí světla ve vnitrobloku – správce přizval elektrikáře k provedení kontroly 
světel a rozvodů. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Vložení podkladů do rejstříku 
Do konce března 2016 by měla být vložena do rejstříku účetní závěrka za rok 
2014. Paní účetní připraví podklady a výbor zajistí vložení. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  výbor 
 

3. Ekonomické záležitosti 
• Stav čerpání kapitol v rámci rozpočtu 2015 
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M. Tintěra informoval o stavu průběžného čerpání jednotlivých kapitol v rozpočtu.  
Čeká se na několik posledních účetních dokladů (faktur dodavatelů), aby mohla 
být provedena účetní uzávěrka roku 2015. Jakmile faktury dorazí a účetní doplní 
do evidence, provede výbor finální kontrolu. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  výbor 
 

• Roční vyúčtování záloh na služby 2015 + změna rozúčtovacího klíče 
Jak již bylo uvedeno výše, účetní uzávěrka nákladů SVJ roku 2015 bude do 
poloviny března finalizována. Nicméně pro provedení rozúčtování ještě chybí 
podklady z měřičů v některých jednotkách. Jakmile budou podklady k rozúčtování 
tepla (Koncept Fast) a vody (FPS) k dispozici, provede PPM vyúčtování záloh. 
termín:  3/2016 
odpovídá:  správce 
 
Vlastníky upozor ňujeme na zm ěnu rozú čtovacího klí če, pro vybrané 
položky, které od roku 2015 p ředepisuje NOZ. Jedná se konkrétn ě o 
následující položky: 

• Správa – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Účetnictví – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Odměna výboru – každá jednotek stejn ě (dříve dle velikosti podílu) 
• Nálady spole čenství – každá jednotka stejn ě (dříve dle velikosti 

podílu) 
 
Poznámka – tato informace byla přednesena na Shromáždění. Vzhledem k malé 
účasti nebyl prohlasován nový rozúčtovací klíč, nicméně NOZ nás zavazuje 
uplatňovat tuto úpravu. 
 

• Upomínky záloh 2016 
Všem vlastníkům, kteří neuhradili včas zálohu za leden 2016, bude zaslána 
upomínka. Upozorňujeme na změnu legislativy, mj. na změnu zákona „o 
službách“, kde jsou uváděny i případné sankce v případě prodlení s úhradou 
měsíčních předpisů plateb. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 31.1.2016: 
 

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 29 681,00 Kč  -3 000,00 Kč  2 2 
2014 83 509,00 Kč  -48 502,00 Kč 2 6 

Celkem  420 441,01 Kč  -51 502,00 Kč  22 24 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.1.2016: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  Žalob  
2015 473 832,56 Kč -81 505,00 Kč 6 
2016 114 631,00 Kč 114 631,00 Kč 0 

Celkem  588 463,56 Kč 33 126,00 Kč 6 
 

U některých dlužník ů z vyúčtování 2014 byla uhrazena jistina, proto jejich 
počet klesl, nicmén ě žaloba bude uzav řena až po úhrad ě příslušenství 
k žalované částce dluhu. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: P:Samohejl, M. Tintěra 
 


