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

 
č. 4/2017 

 
Datum schůze: 9.5.2017 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), P. Samohejl (PS), L. Hončlová 

(LH), P. Pont (PPM) 
Omluveni:   
Hosté:   Aleš Jeníček (FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.) 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 26.6.2017 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuálně 
Vyúčtování bylo vlastníkům rozesláno doporučeně poštou. 

Žádáme vlastníky s nedoplatky o jejich uhrazení. 
Přeplatky má SVJ v plánu zaslat začátkem června. 

 
3. Provozní záležitosti 

• Nabídka na záložní LED svítidla 
Zástupce dodavatele Frontier představil podrobněji nabídku. Navrhují použít 
trubice Osram, celkem by šlo o 110 svítidel, což je s rezervou 6-10% vůči normě, 
kde je třeba počítat, že stárnutím se svítivost snižuje (dostatečná rezerva). 
Dodávka včetně projektové dokumentace. Minimální životnost baterie u nouzových 
je 3 roky, nicméně záruka na baterii 0,5 roku, na svítidlo 5 let. Výbor zatím 
rozhodnutí odložil, jelikož se očekává dodávka další konkurenční nabídky. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dodání další nabídky) 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Zástupce dodavatele Frontier představil podrobněji nabídku. Navržené svítidla mají 
krytí IP66. Životnost svítidel je cca 10 let. Nejčastěji odchází patice, ale LED svítidla 
se svou menší spotřebou mají podstatně menší proudy, patice tedy nejsou tolik 
zatěžovány jako klasické zářivkové. Svítidlo s dvěma trubicemi + 18W zdroj, norma 
v garážích je 75Lux, započtena rezerva 10% svítivosti, během životnosti svítidla se 
stárnutím luxy (svítivost) snižují. Včetně projektové dokumentace. 30% světel by 
svítilo nonstop, zbytek na vypínač. Odhadovaná elektrická úspora dodavatelem cca 
200 000 ročně, výbor však výpočet úspory rozporoval. Životnost svítidla je 30 000 
hodin. Trubice pro výměnu při poruše stojí cca 550 Kč bez DPH. Záruka na dílo 5 
let. Pro montáž využívá dodavatel elektrikáře na ICO. Baterie do záložních stojí cca 
300 Kč. Výbor zatím rozhodnutí odložil, jelikož se očekává dodávka další 
konkurenční nabídky. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dodání další nabídky) 
 

• Vodoměry - obměna 
Vlastníkům bude zaslána výzva k zpřístupnění bytových jednotek pracovníkům 
ISTA, kteří provedou výměnu v naplánovaných termínech. 
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termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dohled nad realizací) 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Instalace branek bude zahájena v příštím týdnu. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce 
 

• Kontrola soklů a prasklin na chodbách 
Splněno – objednané opravy byly realizovány. Finance (cca 80 000Kč) budou 
čerpány z kapitoly Dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu (Fond oprav). 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Diskutována cenová nabídka na instalaci mřížek. Výměna všech by byla aktuálně 
příliš nákladná. Proto byla odsouhlasena varianta vyměnit pouze ty značně 
poškozené. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací výměny) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Probíhá objednání a terčíky budou osazeny. Cena cca 10 Kč za kus, SVJ potřebuje 
cca 200 kusů. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce (objednání a osazení) 
 

• 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 
Splněno, revize je dokončena.  
 

• Klientská sekce 
Smlouvu ke klientské sekci PPM předá výboru k podpisu. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce (předat smlouvu), výbor (podepsat za SVJ) 
 

• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 
Smlouva podepsána a realizace zahájena. 
termín: 5/2017 
odpovídá: správce, dohled nad realizací 
 

• Objednání náhradních svítidel 
Dodávka objednaných již proběhla. Reklamace se zatím vzhledem k práci 
s dokončením a rozesláním vyúčtování roku 2016 vlastníkům odložena. Reklamaci 
správce připraví nyní po dokončení vyúčtování. 
termín: 5/2017 
odpovídá: správce 
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• Průsak podlahou garážového stání 
Splněno – oprava je hotová. 
 

• Revize elektro 
Splněno – revize elektro dokončena. 
 

• Aktualizace smlouvy s PRE 
Splněno – dodatek ke smlouvě s PRE podepsán (dodatek uzavřen). 
 

• Přívěsný vozík v garáži 
Splněno – vozík přesunut a již nepřekáží v garáži. 
 

• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 
Výměna poškozené výlohy zatím neproběhla. Termín si řeší vlastník komerčního 
prostoru. 

 
• Problém s teplou vodou 

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. Zatím se nepodařilo vyzkoumat možnou příčinu. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
• Vlhké stěny v bytě 1038 

Splněno – závada odstraněna. 
 
• 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. Věc je zatím 
stále v šetření. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 
 

• Nepovolané osoby v domě 
Vlastníci bytové jednotky nahlásili, že se někdo chtěl vloupat do jejich bytu. Ostraha 
má instrukce, aby kontrolovala také chodby v domě, zda se tam nevyskytují 
podezřelé osoby. Obecně apelujeme na obyvatele bytového domu, aby pečlivě 
dbali na uzavírání dveří a vjezdových vrat, aby se do domu nedostaly nepovolané 
osoby. 
 

• Ukradený koš na F1 
Ve vchodu F1 někdo ukradl koš na letáky, správce zajistí nový na náklady SVJ. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
• Zlomená bříza 

Zlomila se bříza, naštěstí nebyl nikdo zraněn. Správce zajistí výměnu. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
• Zápach z odpadu 
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Paní Bačkovská nahlásila správci, že občas zapáchá odpad. Správce prověří 
odvětrávání příslušné odpadní stoupačky. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
•  Škodní událost 

Pan Jelínek se obrátil přes správce na SVJ se škodní události a administrativě 
s událostí spojenou. Bude prodiskutováno s konzultantkou SVJ k naši pojistné 
smlouvě. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
• Služba KatastrSVJ.cz 

Správce informoval výbor, že pošle nabídku na službu KatastrSVJ.cz, která 
pravidelně a automaticky zkontroluje všechny jednotky vlastníků v domě a nahlásí, 
pokud se na některé z nich objeví jakákoliv změna, tedy i zápis exekuce nebo 
insolvence dlužného vlastníka. PPM vyjednalo možnou slevu při objednání. 
termín: 6/2017 
odpovídá: správce 

 
• Oprava požárních ucpávek 

Výbor schválil realizaci opravy požárních ucpávek dle správcem předložené 
nabídky. Nabídka byla zpracována na základě nálezu z revizní správy pro 
odstranění revizních závad.  
termín: 6/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací) 
 

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

Splněno – rozpočet 2016 uzavřen, vyúčtování vlastníkům rozesláno. 
 
Přehled položek čerpaných z kapitoly Dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu 
(Fond oprav). 

Položka Částka 
Oprava těles nouzového osvětlení 92 386 Kč 
Doplnění dodávky a montáže EITN 22 856 Kč 
Rozsáhlejší opravy protipožárních prostupů 22 893 Kč 
Celkem 138 135 Kč 

 
• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně dlužné částky k 30.4.2017: 
V roce 2016 uvedena hodnota z vyúčtování 2016. 
 

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 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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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 
2016 592 404,21 Kč 280 410,99 Kč 113 0 

Celkem 875 481,35 Kč  280 410,99 Kč  129 14 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.4.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 177 601,00 Kč 1 364,00 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: M.Tintěra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


