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

 
č. 2/2018 

 
Datum schůze: 29.1.2018 
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 12.3.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Proběhlo korespondenční hlasování. 
Výsledky hlasování naleznete na webu SVJ. 

Všechna usnesení byla přijata. 
 

Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří se zúčastnili hlasování 
a zaslali výboru své stanovisko. 

 
- Provozní záležitosti 

 
• Výbor SVJ 

Na základě korespondenčního hlasování byli do výboru zvolení na další období 
od 23.1.2018 stávající členové výboru. Dle stanov členové výboru zvolili 
na schůzi předsedu a místopředsedu SVJ. 
Předseda SVJ – výbor jednomyslně zvolil Mgr. Michaela Tintěru. 
Místopředseda SVJ – výbor jednomyslně zvolil Ing. Martina Glogara 

 
• Právní podpora 

Předseda navrhl využít právní podpory pro podklady pro rejstříkový soud, cca 4-
7h práce právníka. Výbor souhlasil. MT byl pověřen výborem dořešit s právníkem 
podklady pro rejstřík. 
termín: 2/2018 
odpovídá: MT (připravit s právníkem podklady pro rejstřík) 

 
• Aktualizace předpisů plateb 

Na základě korespondenčního hlasování byl schválen nový rozpočet pro rok 2018 
a další období. PPM připraví nové měsíční předpisy pro vlastníky.  Po kontrole 
podkladů výborem budou rozeslány vlastníkům elektronicky (emailem), 
zveřejněny pro vlastníky v klientské sekci PPM a zaslány vlastníkům doporučeně 
(z důvodu právní kontinuity). 
termín: 2/2018 
odpovídá: PPM (předpisy), Výbor (kontrola), PPM (distribuce) 
 

• Nové stanovy SVJ 
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Na základě korespondenčního hlasování bylo přijato nové znění stanov SVJ. M. 
Glogar zajistí zveřejnění stanov na webu SVJ. V rámci podkladů pro rejstříkový 
soud budou zde také vloženy. 
termín: 2/2018 
odpovídá: MG (zveřejnit na webu), MT (podklad pro rejstřík) 

 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Dodavatel zapracoval připomínky a zaslal finální návrh smlouvy. Pokud bude vše 
v pořádku, přistoupí se k podpisu smlouvy. 
termín: 2/2018 
odpovídá: výbor (zkontrolovat návrh a podepsat) 
 

• Vodoměry - obměna 
Výzvy k zpřístupnění pro výměnu zbývajícím byly zaslány, stále však několik 
vodoměrů zbývá vyměnit. Tam, kde se to nepodaří do uzavření vyúčtování, bude 
použit výpočet dle vyhlášky. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 
 

• Odečty vodoměrů 
Splněno – odečty vodoměrů proběhly, chybí výše uvedené, co čekají na obměnu. 
Řeší se individuálně s vlastníky. 
 

• Odečty měřičů tepla 
Splněno – odečty měřičů tepla proběhly. Několik měřičů se nepodařilo odečíst 
dálkově a řeší se individuálně s vlastníky. 
 

• Dohadné položky 2017 
Správce s účetní připraví dohadné položky pro proplacení vyúčtování vody a tepla. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce a účetní (doplnit dohadné položky). 
 

• Revize čerpání rozpočtu a zaúčtování 
Probíhá revize čerpání rozpočtu 2017 pro jeho formální uzavření pro vyúčtování. 
Aktuálně u dvou nákladových položek bude požádána účetní, aby zařadila položky 
z kapitoly 19 do kapitoly 1. Další kontrola ještě proběhne. 
termín: 2/2018 
odpovídá: účetní (upravit zařazení položek do kapitol), výbor (kontrola čerpání) 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Zatím neproběhlo doobjednání na sklad, nicméně není urgentní. 
termín: 3/2018 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

• 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. 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. 
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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. 
termín: 3/2018 
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: 2/2018 
odpovídá: správce (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení vnitrobloku a vchodů 
Probíhá realizace, částečně dokončeno. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad realizaci) 
 

• Problém rozvodů venkovních lamp 
Proběhla oprava rozvodů, byl položen nový kabel pro venkovní osvětlení 
vnitrobloku. Lampy opraveny a svítí. Dokončí se ještě terénní úpravy po výkopech. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad realizaci) 
 

• 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: 2/2018 
odpovídá: MT (dokument), MG (zveřejnění na webu) 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

PS navrhl konzultovat také s dodavatelem Hydronic. Zašle jim podklady a probere 
to s nimi.  
termín: 2/2018 
odpovídá: PS a správce (konzultace s dodavatelem) 
 

• Světla na chodbách 
Vzhledem ke končícímu mandátu výboru nebyl finální způsob realizace zatím 
rozhodnut a věc byla odložena po korespondenčním hlasování. Nyní proběhnou 
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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. 
termín: 3/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Objednání žárovek a zářivek 
Splněno – sklad doplněn. 
 

• Revize elektro 
Proběhla pravidelná revize elektro a drobné závady budou odstraněny. Čeká se na 
nabídkovou kalkulaci dodavatele pro odstranění drobných závad z revize. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (zajistit odstranění nalezených závad) 

 
• Vandalismus 

U výrobce objednány čepy, které se do skříní umístí, aby se nemusely měnit celé 
skříně. 
termín: 3/2018 
odpovídá: správce (zajistit kalkulaci u dodavatele) 
 

• Oprava výměníků tepla 
Splněno – Pražská teplárenská odstranila závadu také na druhém výměníku. 
 

• Dodatek smlouvy s PRE 
PRE zatím stále připravuje dodatky ke smlouvě dle navržené slevy vyjednané 
PPM. 
termín: 3/2018 
odpovídá: správce (předat návrh dodatku po zaslání z PRE) 
 

• Opravy se Soskonem 
Opravy zatečení probíhají pod dohledem správce 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Oprava zvonků vchodu F2 
Proběhla oprava zvonků u vchodu F2, kde několik bytů hlásilo poruchy. 
 

• Úklid garáží 
Platí návrh termínu provedení úklidu koncem března až začátek dubna 2018. 
Správce naplánuje konkrétní termín úklidu, který bude zveřejněn vlastníkům. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (naplánovat termín úklidu) 
 

• Nadstandardní úklid 
Správce informoval, že se vyskytlo několik případů, kdy bylo nutné provést 
nadstandardní úklid na chodbách. Jednalo se o zvratky a podobné znečištění. 
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Pokud se to bude opakovat, bude toto třeba uhradit, protože tyto vícenáklady 
způsobené nedbalostí obyvatel podobně jako vandalismus nejsou. Výbor souhlasil 
s návrhem. Když se toto stane, žádáme foto dokumentaci, uklidit a náklad navíc 
bude SVJ uhrazen. 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 29.1.2018: 
 

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 31.12.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 413 664,42 Kč 0,00 Kč 

 
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. 
 


