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

 
č. 7/2016 

 
Datum schůze: 5.9.2016 
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 – 26.9.2016 v  17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuáln ě 
Shromážd ění spole čenství vlastník ů jednotek 

1. listopadu 2016 od 18:00 
v jednacím sále Labe Hospodá řské komory. 

 
Prosíme vlastníky o ú čast 

(nutnost schválení nových stanov a rozpo čtu na p říští rok!) 
 

3. Provozní záležitosti  
• Nabídka na záložní LED svítidla 

Čeká se na zaslání dalších nabídek spolu s kalkulací úspor a cenových dopadů 
(návratnosti). 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce zajistí kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky; výbor 
posouzení 
 

• Nová skříň pro archiv našeho společenství 
Dodávka zatím nebyla realizována. 
termín:  do konce roku 2016 
odpovídá:  správce 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Probíhá studie a porovnávání nabídek, které podaly společnosti Štaif, TOP 
KONSTRUKT a EKOsvětla. Pan Pont zašle ještě nabídku další firmy.  
termín:  3Q/2016 
odpovídá:  výbor posouzení 
 

• Vodoměry - obměna 
Probíhá připomínkové řízení v rámci vyjednání smlouvy s vybraným dodavatelem. 
Výbor zároveň obdržel aktualizaci nabídky od dodavatele Koncept Fast, ale již na 
ní nebude reflektovat, dodavatel byl vybrán z předchozích nabídek v řádném 
termínu výběrového řízení. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  výbor 
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• Světla ve vnitrobloku 

Splněno – závada odstraněna a světla fungují. 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Byla vybrána nejvhodnější nabídka a schválena realizace úprav branek ve 
vnitrobloku. Dohledem nad realizací pověřen správce. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Branka dětského hřiště 
V tomto týdnu bude namontována nová branka dodavatelem. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Netěsnost žlabu 
Splněno – netěsnosti byly opraveny dodavatelskou firmou. 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Výbor projde zaslanou nabídku. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Deratizace ve vnitrobloku 
Splněno – pasti a nastraženy a při opakovaném výskytu budou obměněny. 

 
• Shromáždění 2016 

Výbor na schůzi projednával podklady pro Shromáždění vlastníků. Podklady pro 
Shromáždění budou distribuovány obvyklým způsobem (roznos do schránek, 
rozeslání poštou, zveřejnění na našem webu: www.novaharfa.info ) v týdnu od 
26.9.2016. 
 
Stanovy – návrh nových stanov je vlastníkům k dispozici na webu SVJ od června. 
Výbor vlastníkům připomíná, že schválit nové stanovy nás do konce tohoto roku 
zavazuje nová legislativa! 
 

• Ostraha 
Výbor průběžně projednával s dodavatelem stížnosti na ostrahu. Mezi 
pochybeními jsou např. nereagování na telefonickou výzvu jednoho z vlastníků, 
chybějící či pozdní zápis v knize ostrahy k některým proběhlým událostem. Výbor 
důrazně apeloval na dodavatele, aby sjednal nápravu. Zároveň se výbor spojí se 
sousedním společenstvím G, H a zjistí, jaké mají oni zkušenosti se službami 
ostrahy. Využívají společný dodavatelský kontrakt s naším SVJ. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  výbor, schůzka s SVJ budov G,H k tématu ostrahy 

 
• Vlhké stěny domku E5 

Správce informoval výbor, že proběhne šetření vlhkosti, kterou nahlásil vlastník u 
domku. Bude se hledat příčina zatékání. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
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• Zasklení 
Výbor obdržel dotazy k zasklení. Majitelům byly dotazy zodpovězeny. Obecně by 
chtěl vlastníky výbor znovu informovat, že nemá mandát na schvalování změn 
vzhledu budov, to je v kompetenci Shromáždění. Výbor tedy nemůže schválit 
zasklívání balkónů, lodžií či stavbu pergol. 

 
• Změna prvku na dětským hřišti 

Správce požádal o vybrání nového herního prvku na dětské hřiště místo 
opotřebované stříšky. Na novém prvku se musí shodnout všechny výbory 
společenství, které přispívají na provoz dětského hřiště. Dříve vybraný prvek jedno 
ze společenství neodsouhlasilo, zdál se jim pro děti málo bezpečný. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce informovat výbor, jak dopadla diskuse nad výměnou herního 
prvku 
 

• Neoprávněné ukládání věcí v garáži  
Správce informoval o zopakování urgence neoprávněně uložených věcí v garáži u 
parkovacích míst (což je v rozporu s příručkou budovy, požárním předpisy,..). 
Podařilo se velkou část věcí majitelům odstranit (uklidit). Majitele stání, kde budou 
věci přetrvávat, budou vyzváni doporučeným dopisem a pokud nebude zjednána 
náprava ani pak, dojde k odstranění daných věcí na náklady majitelů stání.  
termín:  10/2016 
odpovídá:  Správce  
 

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

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 31.8.2016: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2008 59 112,89 Kč 0,00 Kč  3 3 
2009 66 946,40 Kč 0,00 Kč 3 3 
2010 95 701,66 Kč -7 710,53 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 0,00 Kč  -43 576,00 Kč 0 1 
2015 116 679,00 Kč -243 490,21 Kč 11 0 

Celkem  416 514,14 Kč  -294 776,74 Kč  29 17 
 
Poslední dlužník roku 2014 uhradil nedoplatek, žaloba však dosud nebyla 
ukončena, protože zbývá uhradit příslušenství stanovené soudem k původní 
pohledávce (SOP, úroky z prodlení, náklad na právní zastoupení apod.). 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu z jednání 
číslo 5/2016. 
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Děkujeme všem vlastník ům, kte ří již sv ůj nedoplatek z vyú čtování 2015 
uhradili. Vlastníky s nedoplatky po splatnosti žádá me o neprodlené uhrazení! 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.8.2016: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2016 282 309,21 Kč 57 909,21 Kč 

 
Dlužníky záloh 2016 p ředává výbor advokátní kancelá ři k zahájení 
soudního vymáhání! 

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

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl, Michael Tintěra 
 
 
 
 


