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

 
č. 5/2018 

 
Datum schůze: 4.6.2018 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), L. Hončlová (LH) -

prostřednictvím plné moci dané M. Tintěrovi, P. Pont (PPM) 
Omluveni:  P. Samohejl (PS) 
Hosté:    
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

- Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – termín příští schůze 30.7.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Žádáme vlastníky s nedoplatkem z vyúčtování 2017, aby 
nedoplatek uhradili na účet SVJ dle instrukcí ve vyúčtování. 

Děkujeme všem, kteří již nedoplatek zaslali. 
 

Zaslání přeplatků se připravuje a budou rozeslány do 15.6.2018 
všem, kteří o zaslání přeplatku včas požádali vyplněním a 

zasláním formuláře z vyúčtování. 
 

- Provozní záležitosti 
 

• Právní podpora 
Podklady připraveny, podpisy na listinách ověřeny a právník finalizuje kontroly a 
bude zaneseno na rejstřík. 
termín: 6/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík) 
 

• Nové stanovy SVJ 
Na webu SVJ zveřejněno, vložení do rejstříku ještě neproběhlo, bude vyřešeno 
s předchozím bodem. Pan Pont vloží do klientské sekce PPM. 
termín: 5/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík), správce (vložit do KS) 
 

• Realizace záložní LED svítidla a LED v garážích 
Realizace probíhá bez komplikací, je cca 90% hotovo, nejpozději do konce 
června by mělo být vše dokončeno. Děkujeme všem uživatelům garáže za 
ohleduplnost při provádění prací. V tomto týdnu proběhne výměna u nájezdových 
ramp, dojde vždy k dočasnému uzavření jedné z ramp. Prosíme tedy, abyste byli 
v garážích opatrní. Dodavateli bude proplacena druhá zálohová faktura dle plánu. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (dohled nad realizací dodavatele) 
 

• Vodoměry - obměna 
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Aktuálně chybí 4 byty, vlastníci opakovaně vyzývání k výměně. 
termín: 7/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 
 

• Plot u dětského hřiště 
Beze změn. Čekáme na sousední společenství, zaurgujeme. 
termín: 7/2018 
odpovídá: výbor (zaurgovat okolní výbory) 
 

• Fotbalového hřiště - revitalizace 
Beze změn, za náš výbor vyčkáváme, jak dopadnou jednání k dotaci a sousedních 
výborů. 
termín: 7/2018 
odpovídá: výbor (sledovat) 

 
• Mytí fasády 

Splněno – fasáda byla umyta. 
 

• Mytí dlažby ve vnitrobloku 
Splněno – dlažba byla tlakově umyta. 
 

• 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: 7/2018 
odpovídá: správce (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• LED osvětlení u schodiště 
Splněno – správce upravil světlo pomocí stínidla. 
 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
Odborníci nedokázali určit příčinu, která by to mohla způsobovat. Výbor  
pověřil správce monitoringem dané situace a hledáním případné firmy, která by 
dokázala pomoci s odstraněním příčiny.  
  

• Světla na chodbách 
Čeká se na cenové nabídky dodavatelů. 
termín: 7/2018 
odpovídá: správce (šetření s dodavatelem a nabídka) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Správce řeší průběžně. Smlouva ke klientské sekci vložena, druhá smlouva bude 
doplněna. 
termín: 7/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Revize elektro 
Správce zašle výboru obdrženou kalkulaci na opravy. Správce dále nalezl 
dokumentaci k významným částem v rozvaděčích. Dokumentace bude 
rozkopírována a umístěna do rozvaděčů. 
termín: 7/2018 
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odpovídá: správce (zaslat kalkulaci a vložit dok. do rozvaděčů) 
 

• 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: 7/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Problematika GDPR 
MT ústně informoval správce o výhradách k navrženému smluvnímu ujednání, 
zejména nedostatečnost pokrytí situace SVJ. MT pošle připomínky k dokumentům 
zaslaným z PPM i písemnou formou na vedení PPM. 
termín: 6/2018 
odpovídá: MT (zaslat připomínky PPM) 
 

• Čipový systém pro vchod F1 
Splněno – podařilo se modul a SW v něm stabilizovat. Aktuálně systém 
nevypadává. Výměna tedy zatím není potřeba. 
 

• Ostraha 
MT projednává se sousedním výborem. 
termín: 7/2018 
odpovídá: MT (projednat se sousedním SVJ) 
 

• BTS – základnová stanice veřejné komunikační sítě 
Obdrželi jsme žádost dodavatele společnosti CETIN, zda by mohl být umístěn 
stožár s BTS na střechu našeho SVJ. Výbor si vyžádal podrobnější informace a 
proběhne schůzka se zástupcem dodavatele. Až bude vyjasněn návrh technického 
řešení podrobněji, bude diskutováno, zda na návrh podpoříme a budeme dále řešit. 
Výhodou pro SVJ by byly finance za pronájem, které by CETIN našemu SVJ platil. 
termín: 6/2018 
odpovídá: výbor (schůzka se zástupcem dodavatele) 
 

• Zvýšení předpisu záloh na žádost vlastníka 
Pokud vlastník požádá o zvýšení předpisu měsíčních záloh, lze mu vyhovět. 
Vlastníkovi, který o to požádal, bude zaslán z PPM aktualizovaný předpis. 
Snižování záloh nereflektujeme, zálohy jsou vypočteny dle rozpočtu a klíče 
schváleného na Shromáždění. 
 

• Nepořádek kolem popelnic 
Správce upozornil, že kolem popelnic se stále zvyšuje množství nepořádku. 
 
Výbor apeluje na obyvatele, aby nedělali kolem popelnic nepořádek. Pokud 
se to bude neustále opakovat, výbor požádá PPM o zajištění nápravy. Každý 
takový úklid však bude extra zpoplatněn. 

 
• Tahokov u klecí na popelnice 

Správce informoval, že druhý výbor aktuálně zjišťuje cenovou kalkulaci a zvažuje 
prodloužení tahokovu u klecí až ke stropu klecí. Po dodání podkladů z druhé etapy 
výbor zváží, zda se bude naše SVJ na úpravě podílet. 
termín: 7/2018 
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odpovídá: správce (předat podklady z druhé etapy) 
 

• Úpravy STA pro DVB-T2 
Je poptána nabídka na úpravy STA pro šíření DVB-T2 ve společném rozvodu 
antén. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (předat nabídku od dodavatele výboru) 

 
• Požární ucpávky 

Správce informoval, že dle revizní zprávy, je třeba řešit požární ucpávky u 
vybraných stoupaček. Výbor schválil jako běžnou údržbu tak, abychom provedli 
nápravu dle požadavků zprávy. 
termín: 7/2018 
odpovídá: správce (zajistit s dodavatelem nápravu) 

 
• Mytí oken společných prostor 

Předběžně by mělo proběhnout na podzim. 
 

• Strom v předzahrádce 
Výbor žádá vlastníka předzahrádky ve vnitrobloku (správce ho také vyzve) 
k odstranění stromu, který již dosahuje větvemi skoro do 4. nadzemního podlaží. 
Děkujeme. 
termín: 6/2018 
odpovídá: správce (vyzvat vlastníka k odstranění stromu) 
 

- Ekonomické záležitosti 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 31.5.2018 jsou uvedeny v následující tabulce. V tabulce 
doplněn řádek k vyúčtování 2017. Součet nedoplatků z vyúčtování 2017 při 
rozeslání činil 702 213,21 Kč (117 vlastníků s nedoplatkem). Aktuálně již 45 
vlastníků uhradilo nedoplatek, proto v tabulce uveden aktuální stav a snížení 
nedoplatku z vyúčtování o 155 083 Kč za již uhrazené nedoplatky. U řádku za 2016 
opravena hodnota, která byla v minulém zápisu uvedena chybně. 
 

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 7 046,00 Kč 4 2 
2017 547 130,21 Kč -155 083,00 Kč 72 0 

Celkem 957 649,37 Kč  -148 037,00 Kč  92 15 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k zápisu 
z předchozího jednání. 
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Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.5.2018: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2018 199 465 Kč 30 611 Kč 

 
termín: MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá: MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra 
 
 
 
 
 


