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

 
č. 3/2018 

 
Datum schůze: 12.3.2018 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), P. Samohejl (PS), 

P. Pont (PPM) 
Omluveni:  L. Hončlová (LH) 
Hosté:    
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

- Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – termín příští schůze 23.4.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Úklid garáží proběhne v termínech: 
16.4.2018 2PP a 3PP, následně 17.4.2018 1PP. 

Žádáme obyvatelé, aby v uvedených termínech v garážích 
neparkovali a umožnili provedení čištění. Děkujeme 

 
- Provozní záležitosti 

 
• Právní podpora 

Předseda s právníkem připravuje podklady pro rejstříkový soud. 
termín: 3/2018 
odpovídá: MT (připravit s právníkem podklady pro rejstřík) 
 

• Aktualizace předpisů plateb 
Splněno – nové předpisy záloh byly všem vlastníkům zaslány elektronicky a 
poštou. 
 

• Nové stanovy SVJ 
Na webu SVJ zveřejněno, vložení do rejstříku ještě neproběhlo. 
termín: 3/2018 
odpovídá: MT (podklad pro rejstřík) 

 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Splněno – smlouva s dodavatelem podepsána. Proběhne realizace výměny 
světel v garážích. 
 

• Vodoměry - obměna 
Stále několik chybí vyměnit. Výzvy k zpřístupnění byly zaslány. Tam, kde se to 
nepodaří do konce března, bude pro vyúčtování použit výpočet dle 
vyhlášky/legislativy. 
termín: 3/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 
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• Odečty měřičů tepla 
Splněno – odečty měřičů tepla proběhly. Několik měřičů se nepodařilo odečíst 
dálkově a řeší se individuálně s vlastníky. Tam, kde se to nepodaří do konce 
března, bude pro vyúčtování použit výpočet dle vyhlášky/legislativy. 
 

• Dohadné položky 2017 
Správce s účetní připraví dohadné položky pro proplacení vyúčtování vody a tepla. 
Konceptfast hotovo, s Istou se správci nepodařilo dohodnout na dohadné položce. 
MT napíše zástupci dodavatele. 
termín: 3/2018 
odpovídá: MT (napsat dodavateli), správce a účetní (doplnit dohadné položky). 
 

• Revize čerpání rozpočtu a zaúčtování 
Dokončuje se revize čerpání rozpočtu 2017 pro jeho formální uzavření pro 
vyúčtování. 
termín: 3/2018 
odpovídá: účetní (upravit zařazení položek do kapitol), výbor (kontrola čerpání) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Splněno – objednáno na sklad. 
 

• Plot u dětského hřiště 
Beze změn. 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. Vzhledem k chybějícím 
vyjádřením od ostatních výboru se zatím neposunulo kupředu. Náš výbor zašle 
žádost o stanovisko na ostatní výbory. Vzhledem ke korespondenčnímu hlasování 
jsme se k tomu ještě nedostali. 
termín: 2/2018 
odpovídá: výbor (zaslat žádost o stanovisko) 
 

• Fotbalového hřiště 
Správce informoval, že bude potřeba řešit opravu povrchu fotbalového hřiště. Zatím 
se zjišťují kalkulace opravy. Provizorní oprava poškození uchycení jedné branky 
během silného větru byla správcem vyřešena. Správce poptá kalkulace dodavatelů 
pro výměnu povrchu hřiště a související opravy. Čeká se na nabídky dodavatelů 
pro posouzení nabídnutých cen. 
termín: 4/2018 
odpovídá: správce (zajistit kalkulace od dodavatelů) 

 
• Mytí fasády 

Další mytí fasády naplánováno na květen 2018. 
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: 4/2018 
odpovídá: správce (sledovat, případně zaurgovat město) 
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• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 

Splněno – výměna a osazení světel proběhlo. 
 

• Problém rozvodů venkovních lamp 
Splněno – rozvody k venkovním lampám byly vyměněny. 
 

• Zasklívání lodžií 
V rámci korespondenčního hlasování byl schválen návrh na koncept zasklívání 
lodžií. Vlastníci si tedy mohou na své náklady zajišťovat zasklení při dodržení 
schválených podmínek konceptu. MT připraví ještě doplňující dokument k tomuto 
tématu, který MG následně vyvěsí na webu SVJ. 
termín: 3/2018 
odpovídá: MT (dokument), MG (zveřejnění na webu) 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

PS konzultoval s dodavatelem Hydronic. Firma, po seznámení se s případem a 
dostupnými technickými informacemi, nám odmítla poskytnout cenovou nabídku. 
  

• Světla na chodbách 
Vzhledem ke končícímu mandátu výboru nebyl finální způsob realizace zatím 
rozhodnut a věc byla odložena po korespondenčním hlasování. Nyní proběhnou 
další konzultace, bude konzultována varianta, kterou navrhl jeden z vlastníků na 
Shromáždění. 
termín: 3/2018 
odpovídá: MG (konzultovat) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Aktualizace elektronické evidence – správce částečně doplnil, ještě doplní zbývající 
2 smlouvy a chybí smlouva o používání klientské sekce. 
termín: 4/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Revize elektro 
Proběhla pravidelná revize elektro a drobné závady budou odstraněny. Čeká se na 
nabídkovou kalkulaci dodavatele pro odstranění drobných závad z revize. 
termín: 4/2018 
odpovídá: správce (zajistit odstranění nalezených závad) 

 
• Vandalismus 

Splněno – správce zajistil pro poškozené rozvaděče opravy. 
 

• Dodatek smlouvy s PRE 
Splněno – dodatek s PRE podepsán. 
 

• Opravy se Soskonem (zatečení) 
Předchozí opravy dokončeny. Nicméně necháváme otevřené, protože jsou správci 
hlášeny další zatečení, kde probíhají šetření poškozených míst. Budou probíhat 
opravy pod dohledem správce. 
termín: 4/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
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• Úklid garáží 
Splněno – termín provedení úklidu byl zveřejněn. 
 

• Čerpání fondu oprav v roce 2017 
 

Položka Částka 
Dodávka a montáž vodoměrů-414 

SVa439 TV, koncentrátor dat, dodávka 

VDM 

795 347,00 Kč 

Dodávka, montáž stěnových mřížek 

větrání 
71 898,00 Kč 

Dodávka a instalace sadového osvětlení 32 553,00 Kč 
Výroba 2ks branek + 2ks sloupku 39 560,00 Kč 
Oprava výtahu-zkrácení pásů 38 052,00 Kč 
Oprava výtahu tlačítka tabla, vačka 

dveří 
43 323,00 Kč 

Bourání izolací, montáž dlažby 

venkovního schodiště 
65 267,10 Kč 

Malba chodbiček z garáží bytových 

objekt 
20 735,70 Kč 

Soubor stavebních oprav spol. prostor 82 179,00 Kč 
Oprava obkladů (sokl), povrchu stěn vč. 

Malby 
23 824,60 Kč 

 
• Průsaky vody, 615 do 527 teklo ze stropu, lustru F1 

Byl opraven rozvod topení, které způsobil zatečení do bytů. 
 
• Zásuvka v garážové hale 

Výbor obdržel dotaz, zda by šla zřídit zásuvka v garážové hale pro dobíjení 
elektromobilu. Technicky to není možné. Dům nemá v projektové dokumentaci toto 
umožněno. Nechat vytvořit všechny potřebné dokumentace, schválení a následná 
realizace by byla příliš nákladná a proto se o ní aktuálně neuvažuje. 
 

• PPM navýšení ceny o inflaci. 
Správce informoval, že PPM uplatní možnost navýšení ceny dle inflace, jak to 
umožňuje smlouva. Výbor vzal na vědomí. 
 

• Problematika GDPR 
MT napíše panu Kuchařovi k této problematice ohledně součinnosti správce při 
implementaci dané legislativy do chodu SVJ. 
termín: 4/2018 
odpovídá: MT (napsat panu Kuchaři) 
 

• Vyúčtování 2017 
Bude jako loni rozesláno vše doporučeně. Aktuálně dodavatelé pracují na 
rozúčtování tepla a vody. Jakmile předají PPM tyto podklady, připraví PPM celkové 
vyúčtování. 
 

- Ekonomické záležitosti 
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• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně dlužné částky k 9.3.2018: 
 

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 127 442,02 Kč 0,00 Kč 4 2 

Celkem 410 519,16 Kč  0,00 Kč  20 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 28.2.2018: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 413 664,42 Kč 0,00 Kč 
2018 160 607,00 Kč 160 607,00 Kč 

Celkem 574 271,42 Kč 160 607,00 Kč 
 
termín: MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá: MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 

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


