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

 
č. 1/2017 

 
Datum schůze: 16.1.2017 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), L. Hončlová (LH), P. Pont 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 20.2.2017 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Provozní záležitosti 
 

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

• Osvětlení LED v garáži 
Pan Pont zaslal výboru další nabídku, kterou obdržel. Téma bude projednáno 
podrobněji na příští schůzi výboru. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: výbor posouzení 
 

• Vodoměry - obměna 
Dokončuje se finalizace smluvního ujednání. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: výbor 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Branky již mají zinkovou úpravu pro zajištění odolného povrchu, jsou připraveny k 
instalaci. Osazení proběhne dle klimatických možností. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Probíhá postupná realizace oprav pod dohledem správce. Cca 95% prací dle 
původní objednávky hotovo. Správce s dodavatelem provede revizi hotového a 
sepíší, co dalšího je vhodné k opravě. Na nové další opravy dodavatele zašle 
cenovou nabídku k posouzení.  
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
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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. 
 

• Revize hromosvodu 
Správce zajišťuje úpravy dle revizní správy, aby hromosvod vyhovvoval. Po 
dokončení úprav bude správcem zajištěna nová revize o odstranění závad. 
termín: 1Q/2017 
odpovídá: správce 
 

• Metodický pokyn PPM 
MT informoval správce, že výbor zatím nebude vyvíjet další aktivity k tématu 
návrhu metodického pokynu ze strany PPM. Správce informoval, že straně PPM 
aktuálně probíhá konsolidace připomínek, které obdrželi od jiných společenství. 
 

• Úprava korun stromů 
Splněno – došlo k prořezání, zajistil odbor správy zeleně na P9. 

 
• Klientská sekce 

Správce informoval, že PPM připravuje dokumenty, které by zoficiálnily využívání 
klientské sekce. Na schůzi nebylo dále diskutováno. Téma aktuálně uzavíráme, 
v budoucnu bude případně otevřeno, až budou nové podklady z PPM. 

 
• Zatečení hlášeno od paní Kouřilové 

Splněno – proběhly opravy. Na základě pozitivní zprávy od správce, že k zatékání 
již nedochází, uzavíráme. 
 

• Výměna 2 prorezlých radiátorů 
Splněno – výměna proběhla. Nicméně správce informoval, že má hlášeny další 
radiátory, kde bude potřeba provést také výměnu. Výbor souhlasí s nutnými 
opravami a výměnami. Budou dále probíhat pod dohledem správce. 

 
• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 

Dorazila cenová nabídka na výměnu lamp. Proběhla diskuse nad nabídkou. 
Vzhledem k tomu, že některé stávající lampy nejsou jen na našem pozemku, ale 
jsou na pozemku společenství domů GH, projedná správce nabídku také na schůzi 
s výborem domů GH nabídku. Za náš výbor navrhujeme upravit nabídku na 5 lamp 
(aktuálně bylo nabídnuto 6 lamp). Pokud bude výbor GH ochoten se na realizaci 
finančně podílet, souhlasí náš výbor s osazením 5 lamp, ze kterých uhradí naše 
SVJ 2 lampy na našem pozemku. 
termín: 2/2017 
odpovídá: správce, projednat s výborem GH 
 

• Průsaky do bytu paní Moravcové 
Oprava vyřešena a závada odstraněna, nejsou hlášeny problémy po opravě. 
Správce zajistí přes dodavatele opravu vybourané stěny stoupačky v bytě 
vlastníka. 
termín: 2/2017 
odpovídá: správce 
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• Vizualizace  
Obdrželi jsme první návrh vizualizace od Doutechu. Proběhla diskuse, výbor bude 
mít otázky k dovysvětleni návrhu. Případně poptání dalších variant, které by řešili 
slabiny stávajícího řešení.  
termín: 2/2017 
odpovídá: výbor 
 

• Objednání náhradních svítidel 
Správce informoval, že bude potřeba objednat náhradní svítidla pro průběžnou 
obměnu. Výbor schválil objednání. 
termín: 1/2017 
odpovídá: výbor 
 

• Oprava poštovní schránky u komerčního prostoru společnosti Batima 
Správce informoval, že zajistil opravu upevnění poštovní schránky, kterou vandal 
poškodil a ze stěny urval. Náklady na opravu uhradí SVJ vzhledem k tomu, že se 
jedná o plášť budovy, kde je schránka umístěna. 
 

• Přímý kanál do KB 
Správce požádal výbor, zda by bylo možné zřídit službu Přímý kanál Komerční 
banky pro pravidelné denní aktualizace plateb od vlastníků v klientské sekci PPM. 
Výbor informoval správce, že vzhledem k tomu, že klientská sekce zatím není 
oficiálně užívána, zatím neuvažuje o zřízení této placené služby u KB. Platby od 
vlastníků jsou aktuálně v klientské sekci aktualizované PPM jednou měsíčně. 
 

• Průsak podlahou garážového stání 
Správce informoval, že byl nahlášen průsak stropem garáží z garážového stání 
2013 do spodního patra na stání 3013. Výbor pověřil správce zajistit cenovou 
nabídku na provedení opravy povrchu garážového stání. 
termín: 2/2017 
odpovídá: správce, zajištění nabídky na opravu 
 

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 15.1.2017: 
 

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 11 343,00 Kč  -5 338,00 Kč  1 1 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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2015 28 798,03 Kč -7 597,97 Kč 2 1 
Celkem 310 295,17 Kč  -12 935,97 Kč  17 14 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.12.2016: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2016 366 080,22 Kč 13 777,00 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:  
 
 


