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

 
č. 9/2017 

 
Datum schůze: 20.11.2017 
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 – termín bude dohodnut po Shromáždění, 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 
Podklady ke Shromáždění jsou zveřejněny na webu SVJ na stránce 

http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2017/Podklady.html. 
Všem vlastníkům byla zaslána pozvánka poštou. 

 
- Provozní záležitosti 

 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Probíhá připomínkování smlouvy s vybraným dodavatelem. 
termín: 12/2017 
odpovídá: výbor (úpravy návrhu smlouvy) 
 

• Vodoměry - obměna 
6 dalších bytů hotovo. Stále však ještě zbývá několik bytů, kde zatím vlastníci 
neumožnili přístup v dříve navržených termínech. Jednotlivé výměny se řeší 
individuálně. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (dohled nad zbývajícími byty), dodavatel (dokončit výměnu). 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Splněno - mřížky byly postupně ve třech dodávkách vyměněny. U některých ještě 
chybí začištění stěny, správce projde a požádá dodavatele o doladění. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (dohled nad začištěním stěn kolem mřížek) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Proběhne doobjednání na sklad 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
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Splněno – houpačky hotovy. U jedné z houpaček dojde ještě k výměně varianty 
s prknem pro starší děti za variantu se sedákem pro menší děti. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (provést výměnu typu houpačky) 
 

• Plot u dětského hřiště 
Zatím se nestihlo projednat se všemi výbory ostatních společenství. Stanovisko 
našeho výboru trvá, 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: 12/2017 
odpovídá: správce (informovat výbor o vybrané variantě s ostatními SVJ) 
 

• Fotbalového hřiště 
Správce informoval, že bude potřeba řešit opravu povrchu fotbalového hřiště. Zatím 
se zjišťují kalkulace opravy. Dále byla během silného větru poškozeno uchycení 
jedné branky, řeší se oprava pod dohledem správce. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (informovat výbor vybrané variantě s ostatními společenstvími) 

 
• Mytí fasády 

Splněno – mytí fasády proběhlo. 
 

• 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 (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 
Z důvodu končící životnosti stávajících svítidel a úspory energie náhradou za LED 
výbor schválil nabídku na výměnu osvětlovacích prvků. Objednání a dohled nad 
realizaci zajistí správce. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (objednat realizaci) 
 

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

 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
Správce bude konzultovat závadu s dodavatelem PDA. Je potřeba prokonzultovat 
co nejvíce možností, co by mohlo závadu způsobovat, než se případně přistoupí 
k bouracím pracím. Stoupačky máme bohužel v domě všude zazděné, proto se 
těmto pracím nedokážeme vyhnout a snažíme minimalizovat jejich rozsah a 
finanční náročnost následné opravy zednických prací. Na emailové dotazy paní 
Linhartové odpoví MT. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (konzultace s PDA), MT (email odpověď) 
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• Ukradený koš na F1 
Splněno – koš objednán a za pár dnů bude ve vchodu opět k dispozici. 

 

• Dodavatel EITN – firma Konceptfast 
Správce řeší s dodavatelem Konceptfast reklamaci na několik měřáků tepla 
s nefunkčním dálkovým odečtem, dalších 5 bytů vyřešeno a dálkový odečet 
zprovozněn. Zbývají 4 byty. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce 

 

• Revize všech výtahů 
Dle požadavku revizní zprávy bylo provedeno zkrácení lan výtahu ve vchodu F1. 
Lana výtahu ve vchodu F2 budou dělat zítra. Následovat bude odstranění 
zbývajících drobných závad z revizní zprávy. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 

 
• Oprava omítky u venkovního schodiště 

Probíhá oprava dodavatelem pod dohledem správce. Bude brzy dokončeno. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (dohled nad realizací) 
 

• Světla na chodbách 
Výbor prodiskutoval aktuálně dostupné materiály a varianty, pan Pont pošle 
aktualizaci nabídky. Finální způsob realizace nebyl zatím rozhodnut. 
termín: 11/2017 
odpovídá: správce (zaslat aktualizaci nabídky) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Aktualizace elektronické evidence - správce doplnil do klientské sekce smlouvy 
s dodavatelem Ista (vodoměry), ještě bude doplňovat smlouvy s dodavatelem 
Konceptfast (měření tepla) a revizní protokoly. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Mytí povrchu garáží 
Splněno – mytí povrchu garáží proběhlo v plánovaném termínu. 
 

• Mytí oken 
Splněno – mytí oken společných prostor proběhlo v plánovaném termínu. 
 

• Shromáždění 
Splněno – podklady pro vlastníky zveřejněny. Výbor na schůzi prodiskutoval 
některé organizační věci k blížícímu se 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. 
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• Metodický pokyn PPM 
Správce zaslal výboru pro informaci metodický pokyn PPM. Výbor děkuje. 
Diskutováno bylo případné vydávání dokladu bezdlužnosti, pokud vlastník požádá. 
Pokud by v budoucnu mělo vydávat pro zjednodušení administrativy PPM, pak by 
mělo mít i příslušnou plnou moc. Bude probráno na příštím výboru. 
 

• Objednání žárovek a zářivek 
Správce informoval, že zásoba cca 240 vyreklamovaných žárovek a zářivek se již 
ztenčuje a bude třeba objednat nové. Výbor schválil objednání žárovek na chodby 
a společné prostory. Do garáží se již objednávat trubice nebudou vzhledem 
k plánované rekonstrukci osvětlení. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (objednat) 

 

• Revize elektro 
Proběhla pravidelná revize elektro a drobné závady budou odstraněny. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (zajistit odstranění nalezených závad) 

 

• Vandalismus 
Ve vnitrobloku někdo vypáčili několik rozvaděčů. Vypadá to, že uvnitř nejsou 
poškozené, nicméně budou muset být vyměněny všechny západky (zámky) dveří. 
Doufáme, že půjde touto levnější variantou, aby se nemusely měnit celé skříně. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (zajistit opravu) 

 

• Problém s rozvody pro venkovní lampy 
Při řešení závady na venkovním osvětlení byly měřením zjištěné spatně izolační 
stavy kabelů v zemi. Bude se muset vykopat původní kabel a položit nový. Celková 
cena opravy cca 59 000 s daní bude hrazena na půl se společenstvím 
Poděbradská. Výbor odsouhlasil opravu. 
termín: 12/2017 
odpovídá: správce (zajistit opravu) 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 16.11.2017: 
 

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 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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2016 132 442,02 Kč -23 407,21 Kč 4 2 
Celkem 415 519,16 Kč  -23 407,21 Kč  20 15 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.10.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 316 407,91 Kč 22 424,42 Kč 

 
Dva velké dlužníky záloh 2017 předal 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:  
 
 
 
 


