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

 
č. 8/2016 

 
Datum schůze: 26.9.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (LH), 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 7.11.2016 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:  4Q/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 



2 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 
 

 
• Branky ve vnitrobloku 

Probíhá realizace. Dohledem nad realizací pověřen správce. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Branka dětského hřiště 
Splněno – nová branka byla instalována. 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Výbor schválil nabídku na realizaci. Budou provedeny opravy. Dohledem nad 
realizací je pověřen správce. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Shromáždění 2016 
Proběhne distribuce pozvánek. V rozeslaných dopisech bude dokument pozvánky 
a formulář plné moci. Ostatní dokumenty budou z důvodu úspory tiskových nákladů 
umístěny ke stažení na webu SVJ. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce rozeslání pozvánek, MG podklady na web SVJ 
 

• Ostraha 
Předseda se spojil telefonicky s panem Vokáčem z výboru etapy „GH“ (pověřen 
výborem GH k řešení otázek ohledně ostrahy) . Proběhne jednání se sousedním 
společenstvím na téma ostrahy. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  výbor, schůzka s SVJ budov G,H k tématu ostrahy. 

 
• Vlhké stěny domku E5 

Správce ve spolupráci se společností Soskon hledá příčinu zatékání. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 

 
• Změna prvku na dětském hřišti 

Sousední společenství diskutuje nad návrhem nového prvku, který by měl nahradit 
stávající opotřebovaný. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce informovat výbor, jak dopadla diskuse nad výměnou herního 
prvku 
 

• Neoprávněné ukládání věcí v garáži  
Sice se podařilo velkou část věcí majitelům odstranit (uklidit), ale na několika 
stáních stav přetrvává. 
 
Správce naposledy zopakuje urgenci na vlastníky, kt eří mají neoprávn ěně 
uložené v ěcí v garáži u parkovacích míst (což je v rozporu s příručkou 
budovy, požárním p ředpisy,..). Pokud vlastníci nesjednají nápravu, výb or 
pověřil správce zajišt ění odstran ění na náklady SVJ a náklady p ůjdou k tíži 
majitel ů stání porušujících p ředpisy.  
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce  
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• Revize hromosvodu 

Bude provedena pravidelná revize hromosvodu. Dohled nad realizací zajistí 
správce. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Zatečení z terasy do bytu 
Realitní kancelář, která spravuje byt pro jednoho z vlastníků, nahlásila zatečení do 
bytu. Probíhá šetření místa zatečení terasy stavebním technikem. Dohled zajistí 
správce. 
termín:  9/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Dotaz k budoucímu rozúčtování tepla 
Společnost zajišťující pro SVJ rozúčtování tepla zaslala dotaz k nebytovému 
prostoru ohledně rozúčtování. V nebytovém prostoru došlo začátkem roku 
k osazení nových kalorimetrů, vyúčtování bude provedeno dle zákonné vyhlášky. 
Doplňující informace k dotazu zašle společnosti zpět správce. 
termín:  10/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Prohlášení vlastníka 
Na základě žádosti Výboru, zajistil správce prohlášení vlastníka v elektronické 
podobě (soubor PDF). PS navrhl tento dokument zpřístupnit vlastníkům umístěním 
na webu našeho společenství. Vzhledem k povaze informací v něm (obsahuje i 
RČ) nebude soubor uveřejněn na veřejných stránkách SVJ. Nicméně pokud o něj 
vlastník požádá, výbor mu jej v elektronické podobě poskytne.  
 

• Změna u pracovnice u správce 
Správce (P.Pont) informoval výbor o změně pracovnice. Ke konci měsíce končí 
pracovní poměr paní Pokorná a nově bude její agendu zajišťovat paní Petra 
Švejdová (kontaktní telefon zůstává). Výbor paní Pokorné poděkoval za dosavadní 
výbornou spolupráci a odvedenou práci pro naše Společenství.  
 

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 26.9.2016: 
 

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 0,00 Kč 3 3 
2011 23 062,19 Kč  0,00 Kč  3 2 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
 



4 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 
 

2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 29 681,00 Kč  0,00 Kč  2 2 
2014 0,00 Kč  0,00 Kč 0 1 
2015 34 816,00 Kč -81 863,00 Kč 1 2 

Celkem  334 651,14 Kč  -81 863,00 Kč  17 17 
 
Vlastníci s nedoplatky vyú čtování 2015 po splatnosti byli p ředání advokátní 
kancelá ři k soudnímu vymáhání. Byly podány 2 žaloby, z toho  jeden dlužník 
jistinu již uhradil a čeká se na úhradu p říslušenství k dluhu, aby se žaloba 
mohla ukon čit. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.8.2016 (září ještě nebylo uzavřeno, 
proto je uveden údaj ke konci srpna shodně s předchozím zápisem: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2016 282 309,21 Kč 0,00 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 
 
 
 
 


