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

 
č. 4/2016 

 
Datum schůze: 18.4.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová, P. Pont (PPM), 

Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:  P. Samohejl (PS) 
Hosté:   Zástupci FPS, pan Doubek 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 13.6.2016 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
• Jednání se zástupci FPS 

Na schůzi výboru byli přizvání zástupci společnosti FPS, která pro SVJ zajišťuje 
odečty vodoměrů a následné rozúčtování vody. Výbor apeloval na zástupce FPS, 
aby bylo vyúčtování vody dokončeno co nejdříve a dle vyhlášky. Rozúčtování vody 
musí následně zapracovat PPM do celkového vyúčtování k bytové či nebytové 
jednotce. Celkové vyúčtování musí být hotové do konce dubna a tento vstup od 
FPS zdržuje následné administrativní kroky, které ještě musí být vykonány na 
straně PPM. Zástupci FPS přislíbili dodat rozúčtování do pátku 22.4.2016. 
 

• Jednání s panem Doubkem 
Pan Doubek (vlastník bytové jednotky v našem SVJ) přišel projednat s výborem, 
zda by mohl obdržet elektronický výpis faktur SVJ. Výbor zopakoval svoje 
stanovisko, jenž uváděl v odpovědi na mailovou žádost pana Doubka, že 
elektronický oběh faktur není zatím našim SVJ určen jako standard. Nyní je stále 
v pilotním režimu (neboť není dořešeny provozní záležitosti ani otázky 
zabezpečení).Výbor zopakoval, že právo vlastníka na seznámení s fakturami není 
nijak dotčeno a připomněl, že zatím nebyla reakce na upřesnění termínu, kdy se 
pak Doubek chce s dokumenty fyzicky seznámit.  
Pan Doubek vznesl podnět na zařazení daného bodu na program jednání 
Shromáždění. 
 
PPM v rámci svých aktivit spustila svou aplikaci, ve které začala evidovat faktury 
elektronicky, Výbor na žádost PPM naše SVJ sice zapojil do pilotního provozu 
testování této aplikace a rozběhlo se schvalování faktur výborem přes aplikaci 
PPM, nicméně je to pouze pilot a s PPM není dořešen případný smluvní vztah, 
který by řešil veškeré náležitosti takového oběhu faktur, např. odpovědnost za 
bezpečnost dat v aplikaci uložených apod.  
 

• Facility management 
Na jednání pan Pont předal výboru vytištěný dodatek smlouvy ve znění, jak bylo 
dohodnuto v předchozí korespondenci. Pan Tintěra provede formální kontrolu, zda 
vše bylo do výtisku řádně zapracováno a zajistí podpis dodatku za SVJ. 
Nepředpokládají se problémy s kontrolou, proto úkol uzavíráme. 
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• Záložní svítidla 
Splněno – svítidla opraveny v potřebném rozsahu. Druhou část úkolu návrh na 
možnou budoucí náhradu za LED evidujeme v následujícím úkolu. 
 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
Nabídka s kalkulací zatím není k dispozici. Odloženo na příští schůzi výboru. 
termín:  2Q/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Dodávka zatím neproběhla. 
termín:  5/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Osvětlení v garáži 
Aktuálně správce poptává další dodavatelé na trhu o nabídky pro naše SVJ. Přišla 
jedna nová nabídka, výbor jí prostuduje. 
termín:  2Q/2016 
odpovídá:  správce zajistí kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky; výbor 
posouzení 
 

• Odečty měřičů tepla 
Splněno – odečty dokončeny všude, kde bylo umožněno vlastníky odečíst, nebo 
spotřebu dle instrukcí Koncept fast nahlásili. Odečty jsou uzavřeny a již se z nich 
zpracovává rozúčtování tepla. U neodečtených měřičů se bude postupovat dle 
vyhlášky. 
 

• Měřiče tepla v nebytových prostorech 
Splněno – měřiče byly vyměněny. 
 

• Odečty vodoměrů 
Splněno – odečty dokončeny všude, kde bylo umožněno vlastníky odečíst, nebo 
spotřebu dle instrukcí FPS nahlásili. Odečty jsou uzavřeny a již se z nich 
zpracovává rozúčtování vody. U neodečtených měřičů se bude postupovat dle 
vyhlášky. 
 

• Vodoměry - obměna 
Výbor vybral nejvýhodnější nabídku a dodavatelem bude společnost ISTA. 
Vodoměry budou s radiovým odečtem. Aktuálně se připravuje smlouva 
s dodavatelem na dodávku. Hlasování se neúčastnil P. Samohejl z důvodu své 
nepřítomnosti. 
termín:  2Q/2016 
odpovídá:  výbor 
 

• Světla ve vnitrobloku 
Zatím nebyla nalezena příčina vypadávání světel, probíhají kontroly světel a 
rozvodů elektrikářem v koordinaci se správcem. 
termín:  5/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Vložení podkladů do rejstříku 
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Splněno - účetní závěrka za rok 2014 byla v řádném termínu předána na obchodní 
rejstřík a je již k dispozici na webu rejstříku. 
 

3. Ekonomické záležitosti 
• Stav čerpání kapitol v rámci rozpočtu 2015 

Rozpočet uzavřen a výborem Schválen, na faktury za rozúčtování tepla a vody jsou 
v uzávěrce dohadné položky v jejich předpokládané výši. 
 

• Roční vyúčtování záloh na služby 2015 + změna rozúčtovacího klíče 
Vzhledem ke zdržení FPS se na rozúčtování ještě pracuje, nicméně bude dodržen 
řádný termín distribuce vlastníkům do konce dubna. 
 
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) 
 
Vzhledem ke situaci, kdy vlastník rozporoval (a to i v rámci soudního projednávání), 
zda dostal podklady ke své bytové jednotce v minulých obdobích, rozhodl výbor, 
že Vyúčtování 2015 bude rozesláno poštou a doporu čeně. SVJ tak bude 
disponovat dokladem k distribuci vyúčtování. Bude to sice bohužel náklad SVJ cca 
15 000 za poštovné, ale výbor chce zamezit případným sporům s vlastníky 
v budoucnu (s potenciálním rizikem daleko vyšších škod). 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 31.3.2016: 
 

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  0,00 Kč  2 2 
2014 73 509,00 Kč  0,00 Kč 2 2 

Celkem  410 441,01 Kč  0,00 Kč  22 20 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.3.2016: 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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Rok  Částka  Rozdíl  Žalob  
2015 385 636,55 Kč -43 252,00 Kč 7 
2016 153 906,00 Kč -16 350,00 Kč 0 

Celkem  539 542,55 Kč -59 602,00 Kč 7 
 

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

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


