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

 
č. 9/2016 

 
Datum schůze: 7.11.2016 
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 – 12.12.2016 v  17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuáln ě 
Dne 1. listopadu 2016 od 18:00 prob ěhlo 

Shromážd ění spole čenství vlastník ů jednotek 
v jednacím sále Labe Hospodá řské komory. 

 
Výbor d ěkuje všem vlastník ům, kte ří se jednání zú častnili 

osobn ě nebo prost řednictvím svého zástupce s plnou mocí. 
 

3. Provozní záležitosti  
• Nabídka na záložní LED svítidla 

Čeká se na zaslání dalších nabídek spolu s kalkulací úspor a cenových dopadů 
(návratnosti). 
termín:  1/2017 
odpovídá:  správce zajistí kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky; výbor 
posouzení 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Probíhá studie a porovnávání nabídek dotazování k nabídkám, které podaly 
společnosti Štaif, TOP KONSTRUKT a EKOsvětla. Pan Pont zašle ještě nabídku 
další firmy. 
termín:  1Q/2017 
odpovídá:  výbor posouzení 
 

• Vodoměry - obměna 
Dokončuje se smlouva s dodavatelem, po podpisu bude zahájena realizace. 
termín:  11/2016 
odpovídá:  výbor 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Probíhá realizace. Branky jsou aktuálně vyrobeny a nyní v zinkovně pro zajištění 
odolného povrchu. Osazení proběhne dle klimatických možností. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  správce 
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• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Probíhá postupná realizace oprav pod dohledem správce. 
termín:  1Q/2017 
odpovídá:  správce 
 

• Ostraha 
Předseda pošle naše oficiální stanovisko sousednímu výboru. Pokud bude 
sousední SVJ pro vypsání výběrového řízení na dodavatele ostrahy, naše SVJ se 
připojí. 
termín:  11/2016 
odpovídá:  MT 

 
• Vlhké stěny domku E5 

Splněno – proběhla oprava izolace terasy dodavatelem pod dohledem správce. 
 
• Změna prvku na dětském hřišti 

Beze změn, sousední společenství diskutuje nad návrhem nového prvku, který by 
měl nahradit stávající opotřebovaný. 
termín:  1Q/2017 
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 vyzve vlastníky doporu čeným dopisem. Pokud vlastníci nesjednají 
nápravu, výbor pov ěřil správce zajišt ění odstran ění na náklady SVJ a náklady 
půjdou k tíži majitel ů stání porušujících p ředpisy.  
termín:  11/2016 
odpovídá:  MT, formulace dopisu, správce rozeslat doporučenou výzvu 
 

• Revize hromosvodu 
Proběhla revize hromosvodu, byly nalezeny drobné závady k odstranění. Správce 
pověřen zajištěním odstranění závad. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  správce 
 

• Zatečení z terasy do bytu 
Splněno – dodavatel v rámci reklamace opravil a vyčistil kotlík pro sběr dešťové 
vody.  
 

• Dotaz k budoucímu rozúčtování tepla 
Splněno – požadované informace byly za SVJ zaslány na dodavatele rozúčtování 
tepla. 
 

• Prohlášení vlastníka 
Petr Samohejl opětovně navrhl zveřejnění dokumentu Prohlášení vlastníka na 
webu SVJ.  MT informoval, že vzhledem k velikosti souboru a také hlavně 
z důvodu, že obsahuje i osobní údaje, navrhuje ponechat stávající stav (viz minulé 
jednání výboru), tj. že dokument je k dispozici u správce či na vyžádání u členů 
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výboru. Pro tento protinávrh hlasovali MT, MG, LH. Proti hlasoval PS. Návrh – 
zachovat stávající stav přístupnosti dokumentu – byl přijat.  
 

• Metodický pokyn PPM 
Správce zaslal výboru v předstihu a následně představil návrh metodického pokynu 
PPM na téma evidence záloh vlastníků, upomínek dlužníků a souvisejících úkonů. 
Výbor se s dokumentem seznámí a bude správce informovat na příští schůzi, jaké 
zaujal k dokumentu stanovisko. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  výbor 
 

• Dotaz od společnosti Batima 
Pan Pokorný, zástupce společnosti Batima, zaslal výboru dotaz s návrhem 
stavebních úprav svého nebytového prostoru na rohu ulice Podkovářská. Výbor 
projednal návrh na schůzi a zaujal následující stanovisko, které zaslal panu 
Pokornému. 
 
Výbor sice proti změně nic nenamítá, ale ani ji nepovoluje, protože má za to, že se 
může jednat o změnu vzhledu domu, což není v jeho kompetenci, ale bylo by ve 
výlučné pravomoci pouze všech vlastníků. 
 
Výbor doporučuje, abyste stavební záměr oznámil na stavební odbor. Osobně se 
domníváme, že názor stavebního odboru bude pozitivní, a odsouhlasí výměnu 
výkladce o rozměru XY za stejný výkladec s dveřním otvorem o rozměru XZ. 

 
• Úprava korun stromů 

Výbor zašle na město žádost, aby zajistili úpravu/prořez korun stromů v ulici na 
svém pozemku, neboť stromy jsou příčinou velkého stínu a slabého pouličního 
osvětlení chodníků. Zároveň bude oslovena zahradnice, aby zaslala kalkulaci na 
prořez, pokud by mělo SVJ řešit vlastními prostředky. K tomuto kroku však výbor 
přistoupí pouze, pokud město nezajistí prořez a zároveň by povolilo SVJ prořez 
zajistit. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  MT zaslat výzvu, správce poptat nacenění prořezu 

 
• Klientská sekce 

Bylo diskutováno téma klientské sekce PPM. MT poznamenal, že již delší dobu se 
jede v pilotním režimu, a vznesl dotaz, zda PPM neřešilo nějakou formální smluvní 
přípravu vůči SVJ. Správce informoval, že se nic nepřipravuje. MT navrhnul na 
příští, nejpozději lednové schůzi zhodnotit výsledek pilotního režimu a buď 
rozhodnout o přechodu do standardního režimu či pilotní provoz ukončit. 

 
• Shromáždění 2016 

 
Zápis ze Shromáždění 
Návrh zápisu z jednání Shromáždění zaslal MG členům výboru. Probíhá revize 
zápisu. Bude v nejbližší době zveřejněn na webu SVJ. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  ostatní členové výboru revize, MG následné zveřejnění na webu SVJ 
 
Podání na soud 
MT připraví podání odsouhlasených Stanov a Rozpočtu na rok 2017 na soud 
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termín:  12/2016 
odpovídá:  MT 
 

• Zatečení hlášeno od paní Kouřilové 
Správce zaurguje řešení u dodavatele. 
termín:  12/2016 
odpovídá:  správce zajištění šetření zatečení a následné opravy 
 

• Vyjádření k dotazu paní Švejdové (PPM) 
Paní Švejdová vznesla dotaz na výbor k agendě záloh, kterou převzala po paní 
Pokorné. Jedná se o způsob zasílání výzev dlužníkům. MG připraví odpověď 
za výbor. 
termín:  11/2016 
odpovídá:  MG 

 
• Dotazy pana Doubka 

Pan Doubek vznesl dotazy na výbor, prodiskutováno a MT připraví odpověď 
za výbor. 
termín:  11/2016 
odpovídá:  MG 

 
• Výměna 2 prorezlých radiátorů 

Správce informoval, že proběhne výměna dvou radiátorů z důvodu havarijního 
stavu. Výbor souhlasí. 
termín:  11/2016 
odpovídá:  správce 

 
• Oprava stoupačky 

Správce informoval výbor, že proběhla oprava stoupačky. 
 
• Oprava tlačítek ve výtahu 

Proběhla vyměněny vandaly poškozených tlačítek u výtahů. Výbor zde chce 
konstatovat, že se bohužel tyto opravy z důvodu vandalismu stále opakují. 

 
• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 

Výbor si prohlédl lampy, které nechala osadit třetí etapa ve vnitrobloku. Vzhledově 
i funkčně do vnitrobloku velmi hezky zapadají a proto je zvažována investice výměn 
také našich lamp za shodné. Výměna by proběhla zejména ze dvou důvodů, 
významně se zlepší osvětlení chodníků a lampy jsou na mohutnějších sloupech 
ukotvených pevněji v zemi, tudíž se sníží množství oprav, když lampu někdo 
poškodí či vyvrátí. Proběhne schůzka správce s dodavatelem z třetí etapy a na 
příští schůzi bude správce informovat výbor o cenové kalkulaci. Dle kalkulace bude 
na příští schůzi diskutováno, zda provést výměnu. 
termín:  11/2016 
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 
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Aktuálně dlužné částky k 7.11.2016: 
 

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 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 16 681,00 Kč  -13 000,00 Kč  2 2 
2015 36 396,00 Kč 1 580,00 Kč 2 1 

Celkem  323 231,14 Kč  -11 420,00 Kč  18 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.10.2016: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2016 325 432,22 Kč 43 123,01 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 
 
 

Pozn: Není-li u hlasování uveden jmenovitý přehled hlasování jednotlivých členů 
Výboru, byl návrh přijat všemi členy Výboru. 

 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 

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


