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

 
č. 6/2016 

 
Datum schůze: 11.7.2016 
Místo jednání:  kancelá ř správce PPM - nebytový prostor č.6 
Přítomni: M. Tintěra (MT), L. Hon člová (LH), P. Samohejl (PS), P. Pont 

(PPM), Š. Kutina (PPM) 
Omluveni:  M. Glogar (MG) 
Hosté:    
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 5.9.2016 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.  
 

Pro vlastníky s p řeplatky z Vyú čtování 2015, kte ří si podali žádost 
o vrácení p řeplatku do konce kv ětna, byla výplata p řeplatk ů 
provedena v týdnu 20.-24.6. Ostatní p řeplatky byly p řevedeny do 
záloh 2016.  

 
3. Provozní záležitosti 

 
• 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:  9/2016 
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:  3Q/2016 
odpovídá:  správce 
 

• 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 
 

• Světla ve vnitrobloku 
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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:  8/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Čeká se na další konkurenční nabídky pro možnost srovnání. 
termín:  8/2016 
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:  8/2016 
odpovídá:  správce 
 

• 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:  8/2016 
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. Čeká se na zasání nacenění. 
termín:  8/2016 
odpovídá:  správce 

 
• Shromáždění 2016 

Výbor stanovil termín pro Shromážd ění 2016 našeho SVJ na 1.11.2016 od 18:00 , 
aby měli vlastníci k dispozici toto datum co nejdříve a mohli si naplánovat svou 
účast na Shromáždění. 
 
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. 
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Probrán a odsouhlasen navržený program shromáždění. Dále byly diskutovány 
další, převážně, technické náležitosti ke Shromáždění.  
 

Zapsal: Michael Tintěra 
Doplnili:  
 


