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

 
č. 5/2017 

 
Datum schůze: 26.6.2017 
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 – 28.8.2017 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. 
 

Vlastníkům, kteří požádali o vrácení přeplatků z vyúčtování  
roku 2016, byly zaslány z účtu SVJ dne 30.6.2017. 

 
Pražská teplárenská oznámila termín odstávky dodávky tepla.  

Odstávka ohřevu teplé vody proběhne od 18.7.2017 do 24.7.2017. 
 

3. Provozní záležitosti 
 
• Nabídka na záložní LED svítidla 

Čeká se na další nabídku. Aktuálně odloženo na příští výbor. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dodání další nabídky) 
 

• Osvětlení LED v garáži 
Čeká se na další nabídku. Aktuálně odloženo na příští výbor. 
termín: 2Q/2017 
odpovídá: správce (dodání další nabídky) 
 

• Vodoměry - obměna 
Proběhlo první kolo výměny vodoměrů. 
 
Děkujeme všem vlastníkům, kteří v prvním kole umožnili přístup do svých 
bytových jednotek pro provedení výměny. 
 
Zbývá 68 bytů, kde vlastníci v oznámeném termínu neumožnili přístup. Správce 
připraví termíny pro druhé kolo výměny. Žádáme všechny, kteří neumožnili 
technikům společnosti ISTA s.r.o. přístup do bytů za účelem provedení výměny 
měřidel studené a teplé vody v prvním termínu, aby takto učinili v tomto druhém 
náhradním termínu. 
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Upozorňujeme také, že případný třetí termín bude zpoplatněn. 
 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce (publikovat návrh termínu druhého kola výměny 
 

• Branky ve vnitrobloku 
Splněno – nová branka ve vnitrobloku byla instalována dodavatelskou firmou.  
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Na úkolu se pracuje, správce zajišťuje dohled nad výměnou poškozených mřížek 
realizovanou dodavatelem. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací výměny) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Správce informoval výbor, že s dodavatelem ještě projednal úpravy terčíků a 
použitý materiál pro výboru terčíků. Cena nového návrhu cca 15 Kč za kus, SVJ 
potřebuje cca 200 kusů. Výbor souhlasil s navrženými úpravami a vyšší cenou. 
termín: 8/2017 
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: 3Q/2017 
odpovídá: správce informovat výbor, jak dopadla diskuse nad výměnou herního 
prvku. 
 

• Plot u dětského hřiště 
Správce poptá dodavatele o nacenění výměny plotu u dětského hřiště, který je po 
letech ve velmi špatném stavu. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce (zajistit nabídky dodavatelů) 

 
• Rostliny pnoucí se po fasádě 

U vchodu F1 se provede shora zastřižení rostlin, které se pnou po fasádě. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 
 

• Klientská sekce 
Splněno – smlouva s PPM ke klientské sekci je podepsána. 
 

• Nové lampy pro venkovní osvětlení vnitrobloku 
Splněno – nové lampy byly ve vnitrobloku dodavatelem nainstalovány. 
 

• Objednání náhradních svítidel 
Splněno – druhá část úkolu, dořešit reklamaci, dokončena. Cca 360 světel úspěšně 
reklamováno u dodavatele. 
 

• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 
Splněno – výměna výlohy proběhla. 
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• Problém s teplou vodou 
Pan František Čermák nahlásil správci problém, že v jeho bytě občas teče ze 
studeného kohoutku voda teplá. Správce informoval výbor, že v bytě budou 
namontovány zpětné klapky. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 
 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
Šetření u jedné zpátečky rozvodu vody, stále probíhá. Zřejmě došlo k ucpání 
zpětného ventilu a teplá voda řádně necirkuluje. Proběhlo bourání do stoupačky ke 
zpátečce v prvním patře, tam problém nenalezen. Chystá se podobná kontrola 
v osmém patře. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 
 

• Ukradený koš na F1 
Ve vchodu F1 někdo ukradl koš na letáky, správce zajistí nový na náklady SVJ. 
Zatím se nestihlo zajištění náhrady. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 

 
• Zlomená bříza 

Splněno – zlomená bříza byla odstraněna. 
 
• Zápach z odpadu 

Byly provedeny kamerové zkoušky odpadu. Kamerou bylo zjištěno poškozené 
místo. Proběhne oprava. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 
 

• Škodní událost 
Jeden z vlastníků se 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 

Výbor se seznámil s nabídkou 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. Výbor souhlasil s objednáním služby. 
termín: 8/2017 
odpovídá: výbor (objednání služby) 

 
• Oprava požárních ucpávek 

Splněno - realizace opravy požárních ucpávek byla dokončena. 
 

• Přímý kanál do KB 
Správce požádal, zda by mohlo SVJ zřídit službu přímého kanálu Komerční banky. 
Usnadnilo by to zpracování plateb. Za výbor MG prověří možnosti v KB. 
termín: 8/2017 
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odpovídá: MG 
 
• Lano výtahu vchodu F1 

Senzor nahlásil upozornění na stav jednoho lana výtahu. Probíhá šetření 
s výrobcem, který při instalaci senzorů prodloužil na lana záruku. Snažíme se tedy 
uplatnit v rámci reklamace kontrolu stavu a případně výměnu za nové. 
termín: 8/2017 
odpovídá: správce 

 
• Dotazy a reklamace k vyúčtování 

Výbor a PPM obdrželi několik dotazů a reklamací k vyúčtování. Případy jsou 
postupně vyřizovány. 
 

4. Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 23.6.2017: 
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 
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 0 
2016 390 453,23 Kč -201 950,98 Kč 63 0 

Celkem 673 530,37 Kč  -201 950,98 Kč  79 13 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.5.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 196 810,00 Kč 19 209,00 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:  
 
 
 
 
 
                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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