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Zápis ze schůze výboru 
Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 

 
č. 10/2016 

 
Datum schůze: 12.12.2016 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), L. Hončlová (LH), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM) 
Omluveni:   
Hosté:   Mgr. Vladimír Rambousek (zástupce b.i.g. FM service, s.r.o) 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 16.1.2017 v  17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
• Ostraha 

Na žádost výboru se jednání zúčastnil zástupce společnosti b.i.g. FM service, s.r.o 
pan Rambousek. MT sdělil p.Rambouskovi výhrady výboru k práci ostrahy.  Pan 
Rambousek přislíbil zejména zlepšení komunikace dodavatele vůči SVJ. O 
vznesených výhradách bude informovat své podřízené a sjedná nápravu. 
I na základě tohoto jednání pokračuje MT v jednání s výborem pro domy GH. Pokud 
bude sousední SVJ pro vypsání výběrového řízení na dodavatele ostrahy, naše 
SVJ se připojí. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: MT 
 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
Očekáváme další nabídky a kalkulace úspor včetně návratnosti investice. 
termín: 1/2017 
odpovídá: správce (zajistit kalkulaci úspor a cenových dopadů nabídky), výbor  
(posouzení) 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Probíhá studie a porovnávání nabídek od společností 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: 1/2017 
odpovídá: výbor 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Realizuje se. Branky již vyrobeny, nyní v zinkovně probíhá zinkování povrchu. 
Osazení proběhne dle klimatických možností. 
termín: 1/2017 
odpovídá: správce 
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• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Postupně jsou závady odstraňovány. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce 

 
• Dětské hřiště - změna prvku 

Beze změn, sousední společenství diskutují nad návrhem nového prvku, který by 
měl nahradit stávající opotřebovaný. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce (informovat výbor o výsledku v ostatních společenství) 
 

• Garáže – odstranění neoprávněně odložených předmětů  
Splněno – děkujeme všem odpovědným vlastníkům. 
Prosíme vlastníky o dodržování provozního řádu garáží. Kromě vozidel není možné 
v prostoru garáží odkládat žádné předměty. Je to v rozporu s požárními předpisy. 
 

• Revize hromosvodu 
Revize hromosvodu konstatovala drobné závady. 
termín: 1/2017 
odpovídá: správce (odstranění závad) 
 

• Metodický pokyn PPM 
PPM předložilo výboru koncem loňského roku materiál nazvaný „metodický pokyn“ 

s tím, že požaduje aby platnost dokumentu nastala k 1.1.2017. 
MT vyjádřil s dokumentem nespokojenost, především, že tento materiál spojuje 

dvě nesouvisející záležitosti - stanovení pokut vlastníkům, při nedodržení 
určitých povinností a ceník úkonů, které správa vykonává pro SVJ. Rovněž 
konstatoval, že nelze jednostranně vlastníky zavázat k placení pokut za 
nesplnění (nebo porušení) různých administrativních úkonů, pokud si tak 
vlastníci sami nestanovili ve stanovách. 

Výbor též nechce rozdělovat odměnu správě na stále placený paušál a na 
položkový ceník se sazbami za konkrétní jednotlivé úkony (oskenování 
dokumentu, vhození předpisu do schránky, poplatek za dohledání chybné 
platby, vydání potvrzení o bezdlužnosti, atd…) 

PS vyjádřil názor, že se nebrání jednat s PPM o úpravě paušální odměny, neboť 
tato odměna nebyla řadu let zvyšována, přestože ve smlouvě je inflační doložka 
a PPM by k úpravě této odměny mohlo jednostranně přistoupit. Rovněž řadu 
činností poskytuje PPM v rámci dobrých vtahů zdarma a také je potřeba 
zavnímat, že PPM zavádí, nebo se snaží zavést nové služby (klientská sekce, 
rozesílání hromadných SMS, atd…). 

Výbor nepovažuje dokument „Metodický pokyn“ pro naše SVJ za prioritu a k jeho 
projednávání se vrátí později. 

termín: bez termínu 
odpovídá: 
 

• Úprava korun stromů 
Proběhlo šetření správce se zástupcem z radnice Prahy 9. Předáno příslušnému 
odboru správy zeleně na P9. Pan Pont zkusí zaurgovat. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce (urgence příslušného odboru městské části) 

 
• Klientská sekce 
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Kvůli nevyjasněným provozně-bezpečnostním otázkám zůstává používání webové 
aplikace PPM, tzv „klientské sekce“ stále v pilotním režimu. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce (doplnění informací k fungování klientské sekce) 

 
• 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 
 

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

• Dotazy pana Doubka 
Splněno – předseda zaslal odpovědi. 

 
• Výměna 2 prorezlých radiátorů 

Splněno – výměna proběhla. 
 
• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 

Ve čtvrtek proběhne šetření elektrikáře se správcem. Vytvoří se projekt a cenová 
nabídka na možnost osazení nových lamp. 
termín: 1/2017 
odpovídá: správce 
 

• Průsaky do bytu paní Moravcové 
Nejednalo se o netěsnost stoupačky odpadu, ale průsak rozvodu topné soustavy. 
Proběhlo přetěsnění. Pokud se oprava ukáže v pořádku, bude v 01/2017 opravena 
vybouraná stěna do prostoru stoupačky. 
termín: 1/2017 
odpovídá: správce 

 
• Zasklívání lodžií a balkonů – zajištění vizualizace  

PS a správce projednali se společností Duotech zadání vizualizace a zaslali 
společnosti Duotech všechny požadované podklady pro vytvoření 3D modelu 
zasklení referenčního balkonu. 
termín: 1/2017 
odpovídá: PS (průběžně info) 
 

3. 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 30.11.2016: 
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Rok Částka Rozdíl1 Dlužníků 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  -3 000,00 Kč  2 2 
2015 36 396,00 Kč 0,00 Kč 2 1 

Celkem 320 231,14 Kč  -3 000,00 Kč  18 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.11.2016: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2016 366 080,22 Kč 40 648 Kč 

 
Dlužníky záloh 2016 předává výbor advokátní kanceláři k zahájení soudního 
vymáhání! 

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

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: P.Samohejl 
 

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


