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

 
č. 1/2018 

 
Datum schůze: 8.1.2018 
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 příští schůze 29.1.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Proběhlo Shromáždění SVJ v prostorách 
Hospodářské komory (Freyova ulice), zasedací sál Labe 

dne 28.11.2017 od 17:30 
Zápis ze Shromáždění je zveřejněn na této stránce 

http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2017/Vystupy.html 
Všem vlastníkům, kteří se zúčastnili osobně nebo prostřednictvím 

svého zástupce s plnou mocí, děkujeme. 
 

Vzhledem k nedostatečné účasti bylo vyhlášeno korespondenční hlasování. 
Podklady k hlasování dorazí poštou a elektronicky jsou vlastníkům 

k dispozici ke stažení na webu SVJ http://www.novaharfa.info/cs.html. 
 

- Provozní záležitosti 
 
• Nabídka na záložní LED svítidla a LED v garážích 

Probíhá připomínkování smlouvy s vybraným dodavatelem. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (předat připomínky výboru dodavateli) 
 

• Vodoměry - obměna 
Chybí 13 bytů, 10 nereaguje na výzvy, u 3 bytů se majitelé ozvali a budou v nejbližší 
době osazeny.  
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 
 

• Odečty vodoměrů 
Správce probere s dodavatelem ISTA termín dálkového odečtu a bude informovat. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohodnout termín odečtu s dodavatelem) 
 

• Odečty měřičů tepla 
Dodavatel Konceptfast udělá odečty dálkově do konce tohoto týdne. Evidujeme 3 
měřáky, kde nefunguje dálkový odečet a je u dodavatele zažádáno o nápravu. 
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termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohodnout termín odečtu s dodavatelem) 
 

• Dohadné položky 2017 
Správce s účetní připraví dohadné položky pro proplacení vyúčtování vody a tepla. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad zbývajícími byty), dodavatel (dokončit výměnu). 
 

• Mřížky vzduchotechniky na chodbách 
Splněno – připomínka k zatmelení stěn kolem některých mřížek byla vyřešena 
dodavatelem. Uzavíráme úkol. 
 

• Bezpečnostní označení na schodištích 
Proběhne doobjednání na sklad 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (doobjednání nálepek na sklad) 
 

• Změna prvku na dětském hřišti 
Splněno – u jedné z houpaček proběhla výměna varianty s prknem pro starší děti 
za variantu se sedákem pro menší děti. Uzavíráme úkol. 
 

• 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. 
termín: 1/2018 
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: 2/2018 
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 
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U vybraného dodavatele objednáno. Čeká se na dodávku materiálu a lamp, pak se 
začne realizovat. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad realizaci) 
 

• Zasklívání lodžií a balkonů - vizualizace  
Splněno – podklad je k dispozici na webu SVJ. Odkaz na soubor ke stažení. 

 
• Problém zpátečky rozvodu vody 

Správce konzultoval závadu s dodavatelem PDE. 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. PDE navrhuje výměnu 
redukčních ventilů a zjišťuje, zda jsou na trhu dostupné. Oprava zatím odložena. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (zaslat nabídku PDE, zkusit prokonzultovat s dalšími 
dodavateli) 

 
• Dodavatel EITN – firma Konceptfast 

Správce řeší s dodavatelem Konceptfast reklamaci na několik měřáků tepla 
s nefunkčním dálkovým odečtem, zbývají 3 byty. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad reklamací u dodavatele) 

 
• Revize všech výtahů 

Splněno – drobné závady z revizní správy odstraněny. 
 
• Oprava omítky u venkovního schodiště 

Splněno – oprava omítky dokončena. 
 

• Světla na chodbách 
Finální způsob realizace nebyl zatím rozhodnut. Bude konzultována varianta, 
kterou navrhl jeden z vlastníků na Shromáždění. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (zaslat kontakt na vlastníka) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Aktualizace elektronické evidence - správce částečně doplnil, ještě doplní zbývající 
2 smlouvy. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Shromáždění 
Vzhledem k nedostatečné účasti bylo vyhlášeno korespondenční hlasování. 
Podklady k hlasování dorazí poštou a elektronicky jsou vlastníkům k dispozici ke 
stažení na webu SVJ http://www.novaharfa.info/cs.html. Zápis ze Shromáždění je 
zveřejněn na webu SVJ a ve vchodech. 
termín: 1/2018 
odpovídá: výbor (vyhodnotit korespondenční hlasování) 
 

• Objednání žárovek a zářivek 
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Splněno, nicméně budou objednány další. Předchozí zásoby se již tenčí. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (objednat) 

 
• Revize elektro 

Proběhla pravidelná revize elektro a drobné závady budou odstraněny. Čeká se na 
nabídkovou kalkulaci dodavatele pro odstranění drobných závad z revize. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (zajistit odstranění nalezených závad) 

 
• Vandalismus 

Provizorně opraveno, správce se ještě dohodne s výrobcem, kolik by stála výměna 
zámků, aby oprava nebyla provizorní. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (zajistit kalkulaci u dodavatele) 

 
• Problém s rozvody pro venkovní lampy 

Správce řeší dohled nad opravou objednanou u dodavatele. 
termín: 2/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Oprava výměníků tepla 
Pražská teplárenská odstranila závadu na jednom výměníku. Oprava trvala jeden 
den. V tomto týdnu bude ještě provedena další úprava na druhém výměníku.  
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Dodatek smlouvy s PRE 
PRE připravuje dodatky ke smlouvě dle navržené slevy vyjednané PPM. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Opravy se Soskonem 
Správci byly nahlášeny plísně zřejmě ze zatečení. Bude opraveno dodavatelem. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Oprava zvonků vchodu F2 
Pro správci nahlášenou poruchu zvonků je naplánována oprava na 16.1.2018 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Úklid garáží 
Správce naplánuje a zveřejní termín pro úklid garáží. Výbor odsouhlasil návrh 
termínu koncem března až začátek dubna 2018. 
termín: 1/2018 
odpovídá: správce (naplánovat termín úklidu) 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
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Aktuálně dlužné částky k 5.1.2018: 
 

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 -5 000,00 Kč 4 2 

Celkem 410 519,16 Kč  -5 000,00 Kč  20 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.12.2017: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2017 413 664,42 Kč 97 256,51 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. 
 


