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

 
č. 8/2017 

 
Datum schůze: 16.10.2017 
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 – 20.11.2017 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 

Sesumírovat nabídky a do příští schůze rozmyslet další postup. Předběžně byl 
jeden z dodavatelů vybrán a bude se finalizovat smlouva k dodávce. 
termín: 11/2017 
odpovídá: výbor (projít návrh smlouvy) 
 

• Vodoměry - obměna 
Stále ještě zbývá několik bytů, kde zatím vlastníci neumožnili přístup v dříve 
navržených termínech. Jednotlivé výměny se řeší individuálně. Dodavatel 
zprovoznil moduly pro bezdrátový sběr dat. Stanice jsou dodány a dodavatel 
zpřístupnit správci a výboru portál pro přehled bezdrátových odečtů. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (dohled nad zbývajícími byty), dodavatel (dokončit výměnu). 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Zatím beze změn, poškozené mřížky budou postupně vyměněny. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (objednání a dohled nad realizací výměny) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Proběhne doobjednání na sklad 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
Houpačky jsou objednané, již se staví základy a následně budou osazeny. 
termín: 11/2017 
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odpovídá: správce (dohled nad dodávkou) 
 

• Plot u dětského hřiště 
Stanovisko našeho výboru trvá, správce probírá téma s ostatními výbory. Náš 
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. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (informovat výbor o vybrané variantě) 

 
• Mytí fasády 

Do konce října proběhne mytí fasády. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (objednat) 
 

• Vzedmutý štěrk 
Zatím bez reakce města. 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 
Správce poptal dodavatele a čeká se na cenové kalkulace dodavatele. 
termín: 11/2017 
odpovídá: dodavatelé (dodat cenové nabídky) 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů - vizualizace  
Připravit detail pro shromáždění. 
termín: 11/2017 
odpovídá: LH a PS (zjistit detaily a připravit podklad pro Shromáždění) 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

Proběhla žádost správce o přístup k šachtě. Na 90% je provedeno špatně ukončení 
cirkulace teplé vody. Správce dále řeší. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (zajištění 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: 11/2017 
odpovídá: správce 

 
• 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. Technik dodavatele zatím nedorazil. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce 

 
• Revize všech výtahů 
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Minulý týden proběhla kontrola F1, a máme nezávislý závěr kontroly nosných pásů. 
Pásy jsou protažené a je doporučeno jejich zkrácení. Potvrdil se výsledek 
předchozí kontroly dodavatele Schindler. Výbor schválil opravu a lana se nechají 
zkrátit (F1 a F2). Správce zajistí s dodavatelem. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (objednat opravu a dohled nad opravou) 

 
• Oprava omítky u venkovního schodiště 

Nabídka dodavatele výborem schválena, proběhne oprava pod dohledem správce. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (dodat nabídku dodavatele) 
 

• Světla na chodbách 
Výbor prostuduje nabídky a na příští schůzi bude diskutováno. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (zaslat nabídku výboru pro podrobnější seznámení) 
 

• AZ Makro (žádost o uznání historických faktur – kdy dodavatel uvádí, že nám byly 
vystaveny) 
Odpověď MT pro dodavatel připravil a byla zaslána. Zatím bez reakce dodavatele. 
termín: 11/2017 
odpovídá: Správce (informovat Výbor o reakci dodavatele) 
 

• Opravit kliku u vchodu E1 do vnitrobloku 
Splněno – oprava byla provedena. 
 

• 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. Zatím trvá. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Závada na topení 
Splněno - závada na topné soustavě byla odstraněna. 
 

• Mytí povrchu garáží 
Termín mytí byl vyvěšen. 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 
Proběhne v termínu mytí garáží. 
termín: 10/2017 
odpovídá: správce (zajistit mytí oken u dodavatele) 
 

• Přejmenování položky v klientské sekci 
Splněno – názvosloví v klientské sekci opraveno. 
 

• Únik vody 



4 / 5 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 
 

Splněno – oprava proběhla. 
 

• Rozpočet 2018 (a další období) 
Splněno -- výbor projednal a schválil návrh rozpočtu. Podklad je přílohou pozvánky 
na Shromáždění. 
 

• Termostatická hlavice 
Splněno – proběhla výměna hlavice. 
 

• 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) 

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 
 
Podklady ke Shromáždění se finalizují a budou brzy zveřejněny na webu SVJ na 
stránce http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2017/Podklady.html. 
Všem vlastníkům bude zaslána pozvánka poštou. Vzhledem k úspoře za tisk bude 
zaslán list pozvánky, jednací řád a formulář plné moci. Zbytek podkladů bude 
zveřejněn pouze elektronicky na webu SVJ. 
 
Výbor pověřuje předsedu Michaela Tintěru, aby řídil Shromáždění. 
 
termín: 10/2017 
odpovídá: výbor (dokončit podklady), MG (zveřejnit na webu), správce (namnožit 
a rozeslat zkrácenou verzi pozvánky) 
 

• Dálkové ovládání a homelink 
Byl vznesen dotaz, zda dálkové ovládání vrat do garáže může spolupracovat se 
systémem Homelink. Toto náš systém neumožňuje a jeho rozšíření či výměna se 
neplánuje. 

 
• Škodní událost 
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Správce informoval, že po opravě poruchy na topné soustavě u bytu 117 bude ještě 
likvidátor pojišťovny řešit výši škody.  

 
• Vytečený olej v garáži F1 

Správce informoval, že na stání 3058F1 vytekl olej z auta. Žádáme o úklid. 
 
• Školení regulace nového zákona o ochraně osobních údajů. 

MT se zůčastil školení, protože v příštím roce vstoupí v platnost evropská regulace. 
Bude potřeba udělat nové dokumenty na kamery a interní řády dle požadavků 
směrnice. Směrnice bude platit od května 2018. 
 

• Informace z Ostrahy  
Z ostrahy nás informovali, že občas v garážích stojí auto s otevřeným okénkem. 
Chtěli by navrhnout, že pokud bude od vlastníků či uživatelů vozidel zájem předat 
ostraze telefon, tak mohla by ostraha informovat, když takové auto nalezne. Výbor 
předává tuto informaci v zápise vlastníkům, aby sami zvážili, zda toto učiní. Výbor 
čísla hromadně určitě předávat nebude. 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 13.10.2017: 
 

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 155 849,23 Kč -9 304,00 Kč 7 2 

Celkem 438 926,37 Kč  -9 304,00 Kč  23 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 30.9.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 293 983,49 Kč 24 187,00 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. 
 


