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

 
č. 7/2017 

 
Datum schůze: 18.9.2017 
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 
 

- Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 16.10.2017 v 17:30 kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Shromáždění SVJ se bude konat v prostorách 
Hospodářské komory (Freyova ulice), zasedací sál Labe 

dne 28.11.2017 od 17:30 
 

- Provozní záležitosti 
 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Pan Pont se sešel s dalším projektantem, prošli dům, na schůzi výboru jsme 
obdrželi informace diskutované s projektantem. Projektant připravuje nabídku, 
která nám bude zaslána. Zároveň správce informoval, že byl povolán elektrikář na 
opravu dvou světel. Oprava byla úspěšná, nicméně elektrikář informoval, že jsou 
světla ve špatném stavu a doporučuje výměnu za nová. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (finalizovat danou nabídku a připravit sumář všech dosud 
obdržených nabídek) 
 

• Vodoměry - obměna 
Zbývá 18 bytů, kde vlastníci neumožnili přístup. Správce pošle doporučeně výzvu 
vlastníkům zbývajících bytů. S dodavatelem bylo diskutováno dodání modulů pro 
bezdrátový sběr dat. Stanice budou dodavatelem do cca 14 dnů dodány. Následně 
by měl dodavatel do 15.10.2017 zpřístupnit správci a výboru portál pro přehled 
bezdrátových odečtů. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zaslat výzvu), dodavatel (dokončit výměnu). 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Vzhledem k situaci, kdy určité mřížky jsou ve velmi špatném stavu (a hrozí 
potenciální riziko poranění – např. u malých dětí), výbor odsouhlasil cenovou 
nabídku na opravu vybraných mřížek. Objednání a dohled zajistí správce. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací výměny) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
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Doobjednání na sklad ještě neproběhlo. 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: 10/2017 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

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

• Plot u dětského hřiště 
Výbor prošel 3 nabídky (čtvrtý dodavatel nabídku nedodal) a doporučil správci 
k realizaci prioritně variantu plotu s výškou 80cm. Jako druhá alternace je za nás 
varianta 60cm. Nabídky budou dále diskutovány mezi správcem a ostatními 
společenstvími, jelikož se na nákladech podílí. Na příští schůzi bude správce 
informovat, jak dopadly diskuse k výměně plotu s výbory ostatních společenství. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (informovat výbor vybrané variantě s ostatními společenstvími) 

 
• Mytí fasády 

Výbor schválil nabídku na mytí fasády. Celková cena 12 000 Kč, kdy v ceně máme 
také další jedno mytí pro příští rok. Proběhne objednání a realizace pod dohledem 
správce. 
termín: 9/2017 
odpovídá: správce (objednat) 
 

• Vzedmutý štěrk 
Na pozemku města v blízkosti velína Ostrahy, roh Poděbradské a Podkovářské se 
vzedmul štěrk. Město bylo poptáno, aby vyřešilo vzedmutý štěrk, zatím bez reakce 
městských úředníků. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce a výbor (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 
Výbor si prošel LED osvětlení ve vnitrobloku, které realizovalo sousední 
společenství (druhá etapa). Dále nainstalovala LED světla nad vchody. Výboru se 
realizované líbí a pověřil správce zajištěním cenové nabídky pro naše SVJ, aby 
měl výbor k dalšímu postupu a rozhodnutí k dispozici cenovou kalkulaci 
dodavatele. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (poptat dodavatele o cenovou nabídku) 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů - vizualizace  
Na minulé schůzi byl úkol uzavřen. Následně se objevila nová varianta 
realizovaného lodžie – pouze část balkónu krytá z horní části balkónem vyššího 
patra. Výbor se s danou variantou seznámil a konstatoval, že se jedná o řešení, 
které dokáže významně vyřešit důvody poptávky po zasklení s minimalizací 
dopadů do svodů vody či zásahu do vzhledu budovy. Danou variantu přeloží na 
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Shromáždění k odsouhlasení. Pokud vlastníci schválí, bude možné realizovat 
dalšími vlastníky na své náklady při dodržení tohoto návrhu typu zasklení. 
termín: 10/2017 
odpovídá: LH (zjistit detaily) a výbor (připravit podklad pro Shromáždění) 
 

• Rozbitá výloha komerčního prostoru Batima 
Splněno – proběhla výměna a projednání s pojišťovnou. 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

Správce informoval výbor o stavu řešení. Ozval se majitel jednotky č.3036, že ze 
studené občas teče teplá. Pana Čermáka jsem informoval, že provedeme kontrolu 
v jednotce, která se nachází v 8NP. Druhý problém s teplou vodou a to na 
stoupačce u bytu 804, potrubí cirkulace teplé vody je studené, kontrolou jsem zjistil, 
že bude toto potrubí asi napojeno ke stoupačce studené vody. Musím domluvit s 
majitelem sousední jednotky zpřístupnění, dále vstoupíme do šachty za účel 
opravy. 
 

• Ukradený koš na F1 
Ve vchodu F1 někdo ukradl koš na letáky, správce zajistí nový na náklady SVJ. 
Zatím se nestihlo zajištění náhrady. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce 

 
• Lano výtahu vchodu F1 

Splněno – dokumentace k vyřešené reklamaci má správce k dispozici a 
zaarchivuje ji. 

 
• Dodavatel EITN – firma Konceptfast 

Správce řeší s dodavatelem Konceptfast reklamaci na několik nefunkčních měřáků 
tepla, 3 byty jsou již vyřešené a další byty budou kontaktovat. Mělo by být dořešeno 
do 15.10.2017. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce 

 
• Revize všech výtahů 

Po prostudování cenové nabídky na úpravy spojené s odstraněním nedostatků 
z revizní zprávy se výbor rozhodl poptat nejprve revizní kontrolu od výrobce výtahu, 
abychom měli k dispozici nezávislé posouzení od druhého dodavatele. Bude 
kontrolně prověřen výtah ve vchodu F1 a na základě výsledku zprávy stanoven 
další postup vypořádání připomínek z revizní zprávy. 
Zároveň správce p. Pont zajistí informaci ohledně dopadu do záruky na lana u firmy 
OTIS v případě provedení opravy.  
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (objednat revizi výtahu F1 u OTIS a zjistit dopady do záruky) 

 
• 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. 
Nabídka zatím není k dispozici. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (dodat nabídku dodavatele) 
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• Termín shromáždění 
Splněno – po zjištění dostupnosti sálu Labe v prostorách Hospodářské komory byl 
stanoven termín Shromáždění vlastníků na 28.11.2017 od 17:30. 
 

• Světla na chodbách 
Správce informoval výbor o nabídce ke světlům na chodbách, kterou obdržel od 
dodavatele. V návrhu je konstatováno, že 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 
Splněno – odpověď za výbor vlastníkovi emailem zaslána. 
 

• AZ Makro (žádost o uznání historických faktur – kdy dodavatel uvádí, že nám byly 
vystaveny) 
MT připravil odpověď pro dodavatele a správce ji zaslal.  
termín: 10/2017 
odpovídá: Správce (informovat Výbor o reakci) 
 

• Opravit kliku u vchodu E1 do vnitrobloku 
LH nahlásila správci závadu k opravě. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zajistit opravu) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Správce požádán o kontrolu záložky Revize v klientské sekci, zda je tam správně 
uvedena informace k položce Výtahy - odborná prohlídka (po 4 měsících). Zřejmě 
překlep a má být po 3 měsících. Dále doplnit do záložky Smlouvy smluvní 
dokumenty s dodavatelem ISTA. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Závada na topení 
Správce informoval o závadě na topné soustavě, která způsobila zatečení do bytu 
137. Závada rozvodu topení byla odstraněna, poškozená podlaha zatečením se 
bude řešit s pojišťovnou. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (nahlásit pojišťovně poškození) 
 

• Mytí povrchu garáží 
Správce naplánuje termín pro mytí povrchu garáží. Termín bude v dostatečném 
předstihu zveřejněn vlastníkům. Žádáme obyvatelé domu, aby v době 
naplánovaného úklidu garáží neparkovali vozidly uvnitř. Děkujeme. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (naplánovat a zveřejnit termín úklidu) 
 

• Mytí oken 
Správce naplánuje termín a zajistí mytí oken společných prostor. Výbor souhlasí. 
termín: 10/2017 
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odpovídá: správce (zajistit mytí oken u dodavatele) 
 

• Přejmenování položky v klientské sekci 
Správce informoval, že dojde k narovnání názvosloví položky číslo 1 rozpočtu. 
Korektní název v klientské sekci pro předpisy bude „Dlouhodobé zálohy (Fond 
oprav)“. Výbor souhlasí. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (upravit název položky) 
 

• Únik vody 
Správce informoval, že řeší zatečení do jednoho bytu. Zatím se hledá zdroj, zda 
jde o zatečení z rozvodů v domě nebo z terasy. Na příští schůzi bude informovat o 
průběhu šetření/opravy. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (informovat o stavu) 
 

• Rozpočet 2018 (a další období) 
Správce připravil návrh rozpočtu, který byl na schůzi představen. Do příští schůze 
si výbor projde podrobně návrh rozpočtu a na příští schůzi se zapracují připomínky 
a rozpočet se uzavře jako jeden z podkladu pro Shromáždění. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zaslat návrh elektronicky), výbor (podrobně nastudovat) 
 

• Informace pro sousedy 
Vlastník ze vchodu F1 informoval správce a výbor, že bude rekonstruovat 
koupelnu. Vlastník o tom informoval obyvatele domu na nástěnce v domě. Výbor 
zařadil do zápisu pouze pro informaci ostatním vlastníkům. 
 

• Termostatická hlavice 
Správce informoval, že řeší s jedním vlastníkem výměnu porouchané termostatické 
hlavice. Výbor požádal správce, aby došlo k výměně kus za kus, tedy po odevzdání 
vadné hlavice předá správce funkční kus vlastníkovi. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (dořešit výměnu) 
 

• Shromáždění 
Výbor pokračoval v diskusi k přípravě podkladů pro Shromáždění 2017. 

 
Zdůrazňujeme pro vlastníky, že účast je nutná. Nejdůležitější bod programu 
je volba výboru. Aktuálnímu výboru končí pětiletý mandát v lednu 2018. Je 
tedy nezbytné zvolit výbor pro další pětileté období.  Předběžně se aktuální 
členové výboru vyjádřili, že jsou připraveni pro SVJ tuto funkci dále zastávat 
– pokud dostanou podporu Shromáždění, nicméně i pro stávající členy platí, 
že je třeba mandát minimálně řádnou volbou obnovit. 

 
Předpokládaný program (zatím v návrhu) 

1. Prezence (úvod) 
2. Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
3. Volba výboru 
4. Hospodaření společenství: 

a. schválení roční účetní závěrky za rok 2012 až 2016 
b. schválení rozpočtu pro rok 2018 (a další období) 
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5. Schválení Stanov SVJ 
6. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
7. Sumář zprávy o příjmech a nákladech 
8. Různé  

a. Zasklení balkónů 
b. Diskuse 

9. Závěr 
 
Některé body zařazeny opakovaně z důvodu neusnášeníschopnosti předchozích 
shromáždění. 
V případě, že budou mít vlastníci návrh na zařazení nových bodů na program 
jednání je potřeba daný návrh doručit výboru do 20.10.2017, aby bylo možné 
zapracovat. 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 20.9.2017: 
 

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 0 
2016 165 153,23 Kč -16 798,49 Kč 10 2 

Celkem 448 230,37 Kč  -16 798,49 Kč  26 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.8.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 269 796,49 Kč 14 465,49 Kč 

 
Dlužníky záloh 2017 předává výbor advokátní kanceláři k zahájení soudního 
vymáhání! 
 
Výbor detailněji situaci jednoho dlužníka, kdy jeho neplacení dluhů dospělo 
aktuálně do situace, že exekutor řeší prodej bytové jednotky, aby bylo na úhradu 
dluhů (zejm. za naším SVJ)  

 
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. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 


