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

 
č. 5/2016 

 
Datum schůze: 13.6.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (LH), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM), Š. Kutina (PPM) 
Omluveni:   
Hosté:    
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 11.7.2016 v  17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuáln ě 
Všem vlastník ům bylo, v zákonem a stanovami dané lh ůtě, 

na konci dubna rozesláno vyú čtování roku 2015.  
 

Žádáme vlastníky s nedoplatkem, aby v čas a nejpozd ěji v řádném 
termínu dle Stanov uhradili své závazky v ůči SVJ. 

 
Pro vlastníky s p řeplatky z Vyú čtování 2015, kte ří si podali žádost 

o vrácení p řeplatku do konce kv ětna, bude výplata p řeplatk ů 
provedena v týdnu 20.-24.6. Ostatní p řeplatky byly p řevedeny 

do záloh 2016.  
 

3. Provozní záležitosti 
• Vyúčtování 2015 – všem vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování, zaslání přeplatků 

u těch vlastníků, jenž v požadované lhůtě dodali čísla účtu pro zaslání přeplatků, 
bude zahájeno v tomto týdnu. 
 

• Facility management 
Dodatek s PPM je podepsaný a úkol splněn. V současné době již probíhá facility 
management za snížené ceny při zachování stávající kvality. 
 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
Byla diskutována první nabídka, čeká se na další nabídky pro porovnání, které 
správce poptá. Odloženo na příští schůzi. Dohromady se jedná o cca 250 záložních 
(nouzových) svítidel, jejichž obměna by byla postupná. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce zajistí kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky; výbor 
posouzení 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Dodávka zatím nebyla realizována. Úkol na správce stále přetrvává.. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
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• Osvětlení v garáži 

Aktuálně správce poptává další dodavatelé na trhu o nabídky pro naše SVJ. Přišla 
další nová nabídka, výbor jí prostuduje. 
termín:  3Q/2016 
odpovídá:  správce zajistí kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky; výbor 
posouzení 
 

• Vodoměry - obměna 
Výbor diskutoval návrh smlouvy od dodavatele. M. Tintěra informoval o některých 
diskutabilních bodech i ustanoveních, jenž ukládají povinnosti, na jejich plnění by 
se podílel správce. Správce byl požádán o vyjádření k daným ustanovením. Další 
členové výboru se též vyjádří k návrhu dané smlouvy.  Dodavateli budou zaslány 
připomínky výboru ke smlouvě. Smlouva vyžaduje také součinnost PPM při 
předávání dat pro výpočty vyúčtování. K této části se vyjádří PPM a konsolidovaně 
se odešlou připomínky dodavateli. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce – ustanovení zavazující k vybraných součinnostem; výbor – 
k prostudování textace smlouvy a zaslání případných připomínek 
 

• Světla ve vnitrobloku 
Byl vyměněn jeden vadný stykač, nicméně světla stále nefungují korektně a zatím 
nebyla nalezena další příčina vypadávání světel, probíhají kontroly světel a 
rozvodů elektrikářem v koordinaci se správcem.  
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Byla diskutována první nabídka dodavatele výměny branek ve vnitrobloku. Čeká 
se na další konkurenční nabídky pro možnost srovnání. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Branka dětského hřiště 
Je v havarijním stavu a výbor odsouhlasil nabídku dodavatele na výměnu za novou. 
Na financích se budou podílet všechna SVJ využívající dětské hřiště. Koordinace 
objednání s ostatními SVJ dořeší správce. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Noční incident s členem ochranky 
Výboru byl nahlášen incident s ochrankou, který je také zaznamenán v knize 
ostrahy. Ještě před schůzí si výbor vyžádal vyjádření dodavatele k incidentu. Dle 
vyjádření dodavatele se člen ochranky v nočních hodinách údajně pokoušel 
vyměnit vadnou žárovku v osvětlení ve vnitrobloku. Svou činností vystrašil několik 
nájemníků, kteří ho oprávněně pokládali za nepovolanou osobou. Věc byla řešena 
také hlídkou policie ČR, která byla k incidentu přivolána. S vyjádřením dodavatele 
se členka výboru LH neztotožňuje, dle jejich informací věc proběhla odlišně a 
zejména chování člena ochranky nebylo vhodné. Dodavatel byl informován o 
stížnosti a také instruován, že si SVJ nepřeje provádět podobné aktivity v nočních 
hodinách. 
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• Netěsnost žlabu 
Správce informoval, že řešil opravu netěsnícího okapového žlabu. Místo bylo 
opraveno. 
 
Během šetření okolí však byly identifikovány další netěsnosti dilatací u balkónů 
sousedních bytových jednotek. Výbor odsouhlasil provedení oprav, které 
zkoordinuje správce. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Správce informoval výbor, že provedl kontrolu chodeb a zmapování odlepujících 
se soklů či drobných prasklin omítek. Výbor požádal správce, aby nechal nacenit 
opravy. Na příští schůzi bude projednáno, zda a v jakém rozsahu se přistoupí 
k opravě, 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Deratizace ve vnitrobloku 
Správce informoval výbor, jak pokračují práce a kladení nástrah na přemnožené 
potkany zejména kolem popelnic. Výbor odsouhlasil postup správce. Náklady 
budou rozúčtovány mezi společenství. 
termín:  7/2016 
odpovídá:  správce 

 
• Nabídka informačních SMS 

Správce informoval výbor o nabídce PPM k možnosti rozesílání informačních zpráv 
vlastníkům (např. odstávka ohřevu teplé vody z důvodu poruchy). K dnešnímu 
bezplatnému zasílání emailových zpráv z klientské sekce PPM bylo nabídnuta také 
možnost zaslání přes SMS. Vzhledem k tomu, že tyto informační SMS nabízí PPM 
za určitý náklad, výbor v současné době nebude tuto placenou službu využívat. 

 
• Shromáždění 2016 

Výbor předběžně stanovil termín pro Shromážd ění 2016 našeho SVJ na konec 
října . 
 
Podklady na Shromáždění se budou postupně připravovat, nicméně již teď 
připomínáme vlastníkům, že na stránkách SVJ mají k dispozici návrh nových 
Stanov. 
 
Vzhledem k nedostate čné účasti vlastník ů na posledním Shromážd ění, 
nejsou tyto nové Stanovy zatím v platnosti. Nicmén ě návrh reflektuje v ůli 
posledního Shromážd ění. Proto bude tento návrh znovu p ředložen na p říštím 
Shromážd ění. 
  
Vlastníky žádáme, aby své případné návrhy na změnu návrhu Stanov, které by se 
měly na příštím Shromáždění projednat, zasílali na email adresu SVJ. Zároveň lze 
zasílat náměty vlastníků, které by mělo Shromáždění projednat. Děkujeme, výbor 
SVJ. 
 

4. Ekonomické záležitosti 
• Stav čerpání kapitol v rámci rozpočtu 2015 
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MT informoval zbývající členy výboru o stavu čerpání rozpočtu 2016. Čerpání 
rozpočtu jako celku i jednotlivých kapitol je v rámci časové alikvóty. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 10.6.2016: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2007 0,00 Kč -2 114,19 Kč 0 0 
2008 59 112,89 Kč -27 272,15 Kč  3 3 
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 43 576,00 Kč  -29 933,00 Kč 1 1 
2015 360 169,21 Kč -201 912,49 Kč 38 0 

Celkem  711 290,88 Kč  -261 231,83 Kč  57 17 
 
Podařilo se dotáhnout do úspěšného konce spor s posledním zahraničním 
dlužníkem nedoplatku z Vyúčtování 2007. Rok 2007 je tedy konečně uzavřen a 
všechny nedoplatky vůči SVJ byly vymoženy. Stejného dlužníka můžeme 
vyškrtnout z evidence pohledávek z vyúčtování 2008, kde spor také skončil pro 
SVJ úspěšným vymožením pohledávky. 
 
Do výše uvedené tabulky přibyl řádek roku 2015. Hodnota nedoplatku roku 2015 
byla doplněna po uzavření vyúčtování 2015 na konci dubna. Celkem 85 vlastníků 
mělo v součtu nedoplatek 562 081,70 Kč. Od této hodnoty je uveden aktuální stav 
a rozdíl již uhrazených vyúčtování 2015. Aktuálně běží dle stanov splatnost 
vyúčtování, do kdy je třeba na účet SVJ nedoplatek uhradit. Proto neběží soudní 
řízení na neuhrazené nedoplatky 2015. Zároveň však probíhají soudní řízení, která 
byla již v minulosti spuštěna na největší neplatiče záloh 2015.  
 
Děkujeme všem vlastník ům, kte ří již sv ůj nedoplatek z vyú čtování 2015 
uhradili. Žádáme zbývající vlastníky s nedoplatky, aby tak u činili co nejd říve, 
nejpozd ěji však v den splatnosti vyú čtování 2015, abychom nemuseli 
přistoupit k dalším soudním řízením. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.5.2016: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2016 224 400,00 Kč 70 494,00 Kč 

 
Největší dlužníky záloh 2016 předá výbor advokátní kanceláři k zahájení soudního 
vymáhání. 

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

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
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Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


