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

 
č. 6/2017 

 
Datum schůze: 28.8.2017 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni:  M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), L. Hončlová (LH), P. Samohejl 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 18.9.2017 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Aktuálně 
Děkujeme všem vlastníkům, kteří řádně uhradili své nedoplatky. 
Žádáme zbývajících 17 vlastníků, aby svůj nedoplatek uhradili. 
Termín k úhradě nedoplatku z vyúčtování 2016 dle zákona již 
vypršel. Neuhrazené nedoplatky bude SVJ vymáhat soudně.  

 
3. Provozní záležitosti 

 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Správce p.Pont přišel s další nabídkou, kterou principiálně představil, nicméně je 
potřeba dořešit některé technické detaily pro náš dům.  
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zfinalizovat danou nabídku a připravit sumář všech dosud 
obdržených nabídek) 
 

• Vodoměry - obměna 
Děkujeme všem vlastníkům, kteří v prvním a druhém kole umožnili přístup do 
svých bytových jednotek pro provedení výměny. 
 
Po dvou kolech výměn zbývá 20 bytů, kde vlastníci neumožnili přístup. Správce 
pošle doporučeně výzvu zbývajících bytů pro třetí kolo. 
 
Pokud budou dodatečné náklady s třetím termínem výměny, bude vlastníkům 
zpoplatněn. 
 
Dodavatel požádal o částečnou fakturaci již hotových prací. Výbor souhlasí za 
podmínky, že bude dodavatelem dokončeno zobrazení dálkového odečtu na webu 
dodavatele již osazených měřidel. 
 
termín: 3Q/2017 
odpovídá: správce (publikovat návrh termínu třetího kola výměny) 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Na úkolu se pracuje, správce čeká se na finální nabídku pro zajištění výměny 
poškozených mřížek. 
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termín: 9/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací výměny) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Většina je hotová (osazeno 200 nálepek). Tam, kde ještě drží původní, se zatím 
neměnilo. Pro případnou kompletní výměnu chybí ještě cca 190 nálepek. Výbor 
schválil, aby správce dokoupil nálepky na sklad. Budou se postupně vyměňovat, 
jak budou odcházet původní. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
Houpačky jsou objednané, dodávka bude v druhé polovině září. Náklad patřící 
k dětskému hřišti bude rozdělen standardně na všechny společenství. 
termín: 3Q/2017 
odpovídá: správce (dohled nad dodávkou) 
 

• Plot u dětského hřiště 
Správce zatím obdržel nabídky od 3 dodavatelů, zašle výboru. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (zajistit nabídky dodavatelů) 

 
• Rostliny pnoucí se po fasádě 

Splněno – rostliny byly z fasády odstraněny a zastřiženy. 
 

• Mytí fasády 
Bude poptána nabídka na umytí fasády v ulici Podkovářská. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (zajistit nabídku) 
 

• Vzedmutý štěrk 
Vzedmutý štěrk na pozemku města v blízkosti velína Ostrahy roh Poděbradské a 
Podkovářské. Město bylo poptáno, aby vyřešilo vzedmutý štěrk, zatím bez reakce 
městských úředníků. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce a výbor (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 
Správce informoval, že druhá etapa vyměňuje osvětlení ve vnitrobloku za LED. 
Dále nainstalovala LED světla nad vchody. Doporučil výboru, aby se na světla 
podívali, zda by nechtěli podobnou úpravu v našem SVJ. 
termín: 9/2017 
odpovídá: výbor (podívat se na nové osvětlení a projít na dalším schůzi výboru) 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů - vizualizace  
Úkol uzavíráme. Podařila se sehnat pouze jedna vizualizace, která není ideální pro 
všechny typy balkónu. Ostatní oslovené firmy odmítly cokoliv ohledně vizualizací 
dodat. Správce p Pont informoval o zasklení jednoho balkónu, kde by byla možná 
inspirace pro řešení. Zřejmě nebude problém zasklívat balkóny nebo části balkónu, 
nad kterými je balkón o patro výše. Zasklení balkónů bez vrchního krytí by mělo 
příliš komplikovaný odvod vody.  
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• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 
Správce informoval, že byla dětmi rozbita další výloha. Bude opraveno a řešeno 
s pojišťovnou. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 

 
• Problém s teplou vodou 

Splněno - správce informoval výbor, že v bytě (a dvou dalších) byly namontovány 
zpětné klapky. 
 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
Šetření u jedné zpátečky rozvodu vody, stále probíhá. V garáži a v prvním patře 
proběhla kontrola stoupačky. Nepomohlo, cirkulace je ledová. Ještě se bude 
kontrolovat byt v osmém patře, zda tam není stoupačka ucpaná a tudíž špatně 
cirkuluje. 
termín: 10/2017 
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: 9/2017 
odpovídá: správce 

 
• Zápach z odpadu 

Splněno – oprava byla provedena. 
 

• Škodní událost 
Splněno – administrativa dořešena. 

 
• Služba KatastrSVJ.cz 

Splněno – služba byla zřízena. 
Výbor nově k ochraně příchozích plateb (měsíčních předpisů od vlastníků) či 
evidovaných dluhů sleduje insolvence vlastníků a to na základě péče řádného 
hospodáře dané mu občanským zákonem. 
Tímto dojde k další minimalizaci neuhrazených dluhů.  
Během prvních týdnů již došlo k podchycení jednoho dlužníka. 
 

• Přímý kanál do KB 
Splněno – přímý kanál k účtu SVJ byl zřízen a podklady k připojení pro PPM 
předány správci. 

 
• Lano výtahu vchodu F1 

Senzor v rámci reklamace opraven a již nehlásí chybu. Výbor požádal správce o 
předání dokumentace k reklamaci. Dodavatel ještě nedodal finální, správce 
zaurguje. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (zaurgovat dokumentaci u dodavatele) 

 
• Revize všech výtahů 

Proběhla standardní revize všech výtahů s protokolem odborných zkoušek (3 letá 
kontrola). Našly se drobné závady na všech výtazích v rámci revize. Závady 
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nebrání provozu, nicméně je třeba závady odstranit. Dodavatel zašle nabídku na 
odstranění nedostatků z revizní zprávy. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (dodat nabídku dodavatele) 

 
• Dotazy a reklamace k vyúčtování 

Všechny reklamace byly řádně zodpovězeny. 
 

• Oprava omítky u venkovního schodiště 
Správce poptá nabídku na opravu stěny u venkovního schodiště z vnitrobloku do 
ulice Pod Harfou. Omítka se loupe a je ohroženo zatékání do případných ploch. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (dodat nabídku dodavatele) 
 

• Termín shromáždění 
Správce zjistí dostupnost sálu Labe v Hospodářské komoře v termínu od 20.11 do 
30.11 (mimo pátky). Následně bude naplánován konkrétní termín pro 
Shromáždění. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (zjistit dostupnost sálu) 
 

• Světla na chodbách 
Správce informoval výbor o nabídce ke světlům na chodbách, kterou obdržel od 
dodavatele. Nouzové světla se nevyplatí opravit, je lepší vyměnit. U ostatních by 
šlo vyjmout tlumivku a dát tam LED, nicméně práce spojené s výměnou a následné 
omezení typu LED svítidla do konkrétní 4 bodové původní patice se zřejmě 
ekonomicky nevyplatí. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (zaslat nabídku výboru pro podrobnější seznámení) 
 

• Dotaz k zastřešení vchodu 
Výbor obdržel dotaz k zastřešení vchodu mezonetu ve vnitrobloku. MT odpoví. 
termín: 9/2017 
odpovídá: MT (zaslat odpověď) 
 

• AZ Makro 
Obdrželi jsme dopis od dodavatele AZ Makro k několika údajně zaslaným starým 
fakturám a žádají zpětně o úhradu. Dle vyjádření správce dané faktury 
neevidujeme ani jako neuhrazené ani jako přijaté. V tomto kontextu bude 
odpovězeno.  
termín: 9/2017 
odpovídá: MT (připravit odpověď pro správce) 
 

4. Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 25.8.2017: 
V roce 2016 uvedena hodnota z vyúčtování 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 11 343,00 Kč  0,00 Kč  1 1 
2015 1 580,00 Kč 0,00 Kč 1 0 
2016 181 951,72 Kč -208 501,51 Kč 17 0 

Celkem 465 028,86 Kč  -208 501,51 Kč  33 13 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.7.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 255 331,00 Kč 58 521,00 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 
 

• Výbor přistupuje k další minimalizaci případných neúhrad dluhů sledováním 
insolvencí (v Insolvenčním rejstříku) a potenciálního ohrožení pohledávek 
uváděných v Katastru nemovitosti. 
 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


