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

 
č. 3/2017 

 
Datum schůze: 20.3.2017 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), , P. Pont (PPM), Š. Kutina 

(PPM) 
Omluveni:  P.Samohejl (PS), L. Hončlová (LH) 
Hosté:    
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 9.5.2017 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuálně 
Několik vlastníků, kteří neposkytli součinnost v termínech odečtů 
vody, byli vyzváni, aby součinnost poskytli v náhradním termínu. 
 
Úklid garáží proběhne v těchto termínech: 

• 20.04.2017 – 3PP; 2PP 
• 21.04.2017 – 1PP 

Prosíme uživatele parkovacích stání o vyparkování vozidel v době 
úklidu. 

 
3. Provozní záležitosti 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
Čeká se na další nabídky, zároveň na příští schůzi přizván zástupce dodavatele 
Frontier, aby podrobněji představil nabídku. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: výbor (posouzení) 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Čeká se na další nabídky, zároveň na příští schůzi přizván zástupce dodavatele 
Frontier, aby podrobněji představil nabídku. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: výbor (posouzení) 
 

• Vodoměry - obměna 
Smlouva je podepsána, správce pověřen dohledem nad realizací. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dohled nad realizací) 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Branky již mají zinkovou úpravu pro zajištění odolného povrchu, jsou připraveny k 
instalaci. Osazení proběhne dle klimatických možností, zatím vhledem k mrazům 
neproběhlo. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce 
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• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 

Probíhají realizace oprav na chodbách a malby chodbiček mezi schodišti a vstupy 
do garáže. Správce pověřen dohledem nad realizací. 
termín: 5Q/2017 
odpovídá: správce 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Zatím se čeká na nabídky. Výbor pověřil správce zajištěním nabídky na opravu 
mřížek vzduchotechniky na chodbách u výtahů, poškozených od vandalů. Bude 
naceněna výměna lamel, kde by to stav umožnil a varianta kompletní výměny 
včetně rámů za odolnější. 
termín: 5/2017 
odpovídá: správce 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Správce předložil kalkulaci, výbor schválil objednání. Proběhne osazení 
chybějících terčíků.  
termín: 5/2017 
odpovídá: správce 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
Beze změn, sousední společenství diskutuje nad návrhem nového prvku, který by 
měl nahradit stávající opotřebovaný. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce informovat výbor, jak dopadla diskuse nad výměnou herního 
prvku. 
 

• Revize hromosvodu 
Na úkolu se pracuje. Správce zajišťuje úpravy dle revizní správy, aby hromosvod 
vyhovoval. Po dokončení úprav bude správcem zajištěna nová revize o odstranění 
závad.  
termín: 4Q/2017 
odpovídá: správce 

 
• Klientská sekce 

Beze změn. Správce poslal podklady výboru z PPM ke klientské sekci k formálnímu 
schválení provozu klientské sekce. MT má dvě připomínky, které zašle panu 
Pontovi. Ostatní členové výboru připomínky nevznesli. 
termín: 5/2017 
odpovídá: MT zaslat připomínky panu Pontovi 
 

• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 
Smlouva bude brzy podepsána a nové lampy osazeny. 
termín: 5/2017 
odpovídá: správce, dohled nad realizací 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů - vizualizace  
Splněno – práce za model proplaceny dodavateli. 
 

• Objednání náhradních svítidel 
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Světla dorazila dle objednávky na náš sklad. Průběžně se vyměňují. Reklamaci 
vadných zdrojů, které přestaly fungovat v záruce (jedná se o cca 100 ks) správce 
připravuje. 
termín: 3/2017 
odpovídá: správce 
 

• Průsak podlahou garážového stání 
Dorazila nabídka na opravu. Výbor souhlasil a pověřil správce objednáním a 
dohledem nad realizací opravy. 
termín: 3/2017 
odpovídá: správce 
 

• Odečty tepla pro vyúčtování 
Splněno – téměř všechny byty odečteny. Tam, kde nebyla poskytnuta součinnost 
vlastníka s odečtem, bude vyúčtováno dle zákona a vyhlášek. Vyúčtování 2016 se 
připravuje a bude k dispozici pro vlastníky do konce dubna. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce, vyúčtování 
 

• Oprava dešťového svodu 
Správce zajistil opravu poškozeného dešťového svodu (náklady cca 3 500 Kč). 
 

• Nabídka na rohože 
Správce informoval výbor, že obdržel nabídku na osazení rohoží do vchodů. 
Jednalo by se o formu pronájmu rohoží s pravidelnou obměnou za čisté. Při krádeži 
by se musely jednorázově zaplatit nové. Výbor se rozhodl na nabídku nereflektovat. 
 

• Revize elektro 
Pravidelná revize elektrozařízení probíhá, vzhledem k počtu zařízení bude 
dokončena do konce dubna. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce 
 

• Aktualizace smlouvy s PRE 
Aktualizace smluv již dorazily z PRE na PPM. Brzy bude mít k dispozici výbor 
k podpisu. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce (předání smluv výboru), výbor podpisy dodatků ke smlouvám 
 

• Přívěsný vozík v garáži 
Výbor upozorňuje majitele vozíku, že neoprávněně využívá společný prostor, který 
není určen k parkování. Výbor požaduje okamžité odstranění vozíku. Správce tam 
vyvěsí informační ceduli 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce umístí ceduli k vozíku 
 

• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 
Vandalové rozbili výlohu u prostoru společnosti Batima. Proběhlo sepsání škodní 
události s policií a nahlášeno na pojišťovnu. Proběhne výměna poškozené výlohy. 

 
• Problém s teplou vodou 
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Pan František Čermák nahlásil správci problém, že v jeho bytě občas teče ze 
studeného kohoutku voda teplá. Správce bude prověřovat. Může se také jednat o 
vadnou baterii v bytě, která netěsní a propouští vodu z teplého rozvodu do 
studeného. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce 

 
• Vlhké stěny v bytě 1038 

Správci nahlášen problém s vlhkými stěnami v bytě 1038. Proběhne místní šetření 
závady, která to způsobuje. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

Správce informoval výbor, že probíhá šetření u jedné zpátečky rozvodu vody. 
Zřejmě došlo k ucpání zpětného ventilu a teplá voda řádně necirkuluje. 
termín: 4/2017 
odpovídá: správce 
 

4. Ekonomické záležitosti 
• Stav čerpání kapitol v rámci rozpočtu 2016 

Rozpočet 2016 uzavřen. Jakmile budou dokončeny odečty spotřeb vody a tepla, 
sestaví se vyúčtování pro vlastníky. Účetní sestaví uzávěru, která bude předána 
na příslušné úřady. 
termín: 3/2017 (uzávěrka), 4/2017 (vyúčtování pro vlastníky) 
odpovídá: účetní sestavit uzávěrku pro úřady, správce vyúčtování 
 

• Výše faktur za opravy výtahů a topení 
Splněno – budou zasílány podrobnější informace o provedených opravách. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 17.3.2017: 
 

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  0,00 Kč  1 1 
2015 1 580,00 Kč 0,00 Kč 1 1 

Celkem 283 077,14 Kč  0,00 Kč  16 14 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 28.2.2017: 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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Rok Částka Rozdíl 
2016 311 993,22 Kč -47 268,00 Kč 
2017 176 237,00 Kč 59 144,00 Kč 

Celkem 488 230,22 Kč 11 876,00 Kč 
 

Dlužníky záloh 2017 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:  
 


