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

 
č. 4/2018 

 
Datum schůze: 23.4.2018 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), L. Hončlová (LH), M. Tintěra (MT), P. 

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

- Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – termín příští schůze 4.6.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Vyúčtování 2017 je dokončeno a v tomto týdnu 
bude rozesláno vlastníkům. 

 
- Provozní záležitosti 

 
• Místní šetření 

Výbor provedl místní šetření ve vnitrobloku. Zejména monitoroval záležitost 
oslňujícího světla z vnitrobloku do jednoho bytu v přízemí. Dále si prohlédl vzorové 
mytí dlažby či aktuální situaci povrchu sportovního hřiště. 
 

• Právní podpora 
Podklady připraveny, ověří se podpisy na listinách pro vložení a zanese se na 
rejstřík. 
termín: 5/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík) 
 

• Nové stanovy SVJ 
Na webu SVJ zveřejněno, vložení do rejstříku ještě neproběhlo, bude vyřešeno 
s předchozím bodem. 
termín: 5/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík) 
 

• Realizace záložní LED svítidla a LED v garážích 
Proběhlo šetření před realizací, dodavatel naskladnil světla. Zítra proběhne 
schůzka s dodavatelem, neb na základě předrealizační prohlídky se ukázala 
potřeba navýšení počtu svítidel. Zálohová faktura uhrazena dodavateli. 
 

• Vodoměry - obměna 
Stále několik chybí vyměnit. Výzvy k zpřístupnění byly zaslány. Tam, kde se to 
nepodařilo do konce března, byl pro vyúčtování použit výpočet dle 
vyhlášky/legislativy. Chybí 6 bytů, vlastníci opakovaně vyzývání k výměně. 
termín: 5/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 



2 / 4 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská čp. 933 
 

 

• Dohadné položky 2017 
Splněno – vyúčtování hotovo. 
 

• Revize čerpání rozpočtu a zaúčtování 
Splněno – vyúčtování hotovo. 
 

• Plot u dětského hřiště 
Beze změn. Čekáme na sousední společenství, zaurgujeme. 
termín: 5/2018 
odpovídá: výbor (zaurgovat okolní výbory) 
 

• Fotbalového hřiště 
Odhad na opravy je cca 400 000 Kč, která by byla rozúčtována na všechna 
společenství na Nové Harfě. Pan Pont přinesl informaci, že člen Výboru ze 
sousedního společenství ověřuje možnost čerpání dotace ČEZ na realizaci, čímž 
by se to mohlo zlevnit. Za náš výbor vyčkáváme, jak dopadnou jednání k dotaci. 
termín: 5/2018 
odpovídá: výbor (sledovat) 

 
• Mytí fasády 

Další mytí fasády naplánováno na květen 2018. 
termín: 5/2018 
odpovídá: správce (objednat a dohled nad realizací) 
 
Mytí dlažby ve vnitrobloku 
Výbor schválil nabídku na vodní tlakové mytí dlažby ve vnitrobloku. Je toho cca 
550m2. Kalkulovaná cena 24 700Kč s DPH. Proběhne realizace. 
termín: 5/2018 
odpovídá: správce (objednat a dohled nad realizací) 
 

• 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: 6/2018 
odpovídá: správce (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení u schodiště 
Vzhledem ke stížnosti na 2 světla u schodiště do vnitrobloku se bude hledat 
náhrada nebo stínidlo, které by nasměrovalo světlo více na chodník. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (najít náhradu či stínidlo) 
 

• Zasklívání lodžií 
Splněno – dokument je na webu SVJ. 
 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
Odborníci nedokázali určit příčinu, která by to mohla způsobovat. Výbor bude dále 
zjišťovat možnosti, jak určit příčiny dané situace.  
  

• Světla na chodbách 
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Požádali jsme o cenovou nabídku. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (šetření s dodavatelem a nabídka) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Správce řeší průběžně. Smlouva ke klientské sekci vložena, druhá smlouva bude 
doplněna. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Revize elektro 
Správce zašle výboru obdrženou kalkulaci na opravy. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (zaslat kalkulaci) 
 

• Opravy se Soskonem (zatečení) 
Další opravy dokončeny. Nicméně necháváme otevřené, protože jsou správci 
hlášeny další zatečení, kde probíhají šetření poškozených míst. Budou probíhat 
opravy pod dohledem správce. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Problematika GDPR 
Zatím jsme neobdrželi stanovisko PPM. Pouze informační email, že podklady za 
PPM dostaneme do konce dubna. 
termín: 6/2018 
odpovídá: výbor (sledovat) 
 

• Čipový systém pro vchod F1 
Správce informoval, že jsou hlášeny komplikace s čipovým systémem u 
vchodových dveří F1, občas vypadne. Bude přivolán dodavatel a pravděpodobně 
dojde k výměně řídícího modulu. Výbor opravu schválil. 
termín: 5/2018 
odpovídá: správce (zajistit opravu/výměnu) 
 

• Ostraha 
Obdrželi jsme návrh dodavatele na zvýšení ceny. Vzhledem k trojstranné smlouvě 
se sousedním společenstvím MT projedná se sousedním výborem. 
termín: 6/2018 
odpovídá: MT (projednat se sousedním SVJ) 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 23.4.2018: 
 

Rok Částka Rozdíl1 Dlužníků Žalob 
2008 59 112,89 Kč 0,00 Kč  3 3 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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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 120 396,02 Kč -7 046,00 Kč 3 2 

Celkem 403 473,16 Kč  -7 046,00 Kč  20 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.3.2018: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 413 664,42 Kč 0,00 Kč 
2018 168 854,00 Kč 8 247,00 Kč 

Celkem 582 518,42 Kč 8 247,00 Kč 
 
termín: MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá: MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 
 
 


