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

 
č. 6/2018 

 
Datum schůze: 30.7.2018 
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 10.9.2018 od 17:30, kancelář správce, 

3. etapa, nebytový prostor 6. 
 

- Aktuálně 
 

Upozorňujeme vlastníky s nedoplatkem z vyúčtování 2017, že 
splatnost vyúčtování 2017 je do 31.7.2018. 

Žádáme, aby všichni, kteří nedoplatek zatím neuhradili na účet 
SVJ dle instrukcí ve vyúčtování tak učinili nejpozději v termínu 

splatnosti. Děkujeme všem, kteří již nedoplatek zaslali. 
 

- Provozní záležitosti 
 

• Právní podpora 
Podklady předány na rejstřík. Z rejstříku si vyžádali doplnění, které se zpracovalo 
a zanese na rejstřík. 
termín: 8/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík) 
 

• Nové stanovy SVJ 
Prostřednictvím právní kanceláře podáno na rejstřík, viz předchozí bod. 
termín: 8/2018 
odpovídá: MT a právník (předat na rejstřík), správce (vložit do KS) 
 

• Realizace záložní LED svítidla a LED v garážích 
Realizace je dokončena. Podle prvních sledování je úspora el. energie na úrovni 
cca 30%. 
termín: 8/2018 
odpovídá: správce (dohled nad realizací dodavatele) 
 

• Vodoměry - obměna 
Aktuálně chybí 4 byty, vlastníci opakovaně vyzývání k výměně. Správce zkusí 
znova vlastníky vyzvat. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (dohled nad výměnou) 
 

• Plot u dětského hřiště 
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Čekáme na sousední společenství, zaurgujeme. Zároveň byl vyměněn písek na 
dětském hřišti. 
termín: 8/2018 
odpovídá: výbor (zaurgovat okolní výbory) 
 

• Fotbalového hřiště - revitalizace 
Beze změn, za náš výbor vyčkáváme, jak dopadnou jednání k dotaci a sousedních 
výborů. Správce informoval, že zítra bude schůze výboru druhé etapy. 
termín: 9/2018 
odpovídá: výbor (sledovat) 
 

• Vzedmutý štěrk 
Zatím bez reakce města. Na pozemku města v blízkosti velínu Ostrahy, roh 
Poděbradské a Podkovářské se vzedmul štěrk. Město bylo poptáno, aby vyřešilo 
vzedmutý štěrk, zatím bez reakce městských úředníků. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (sledovat, případně zaurgovat město) 
 

• Problém zpátečky rozvodu vody 
U jednoho bytu se pročistily trubky a osadí klapky. Správce dále sleduje. 
  

• Světla na chodbách 
Čeká se na cenové nabídky dodavatelů. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (šetření s dodavatelem a nabídka) 
 

• Kontrola Klientské Sekci PPM 
Doplnit do KS smlouvy k rozúčtování vody a tepla. Dále smlouvu s účetní k GDPR. 
termín: í/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat a doplnit) 
 

• Revize elektro 
Dokumentace se postupně kopíruje a umísťuje do rozvaděčů. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (vložit dokumentaci do rozvaděčů) 
 

• Opravy se Soskonem (zatečení) 
Na F2 ještě proběhne oprava dilatace, jinak všechny další opravy jsou dokončeny. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (dohled nad opravou) 
 

• Problematika GDPR 
V této záležitosti probíhá komunikace MT s panem Kuchařem (PPM). S účetní byla 
výborem smlouva g GDPR podepsána. 
termín: 9/2018 
odpovídá: MT a Kuchař (dohodnout finální znění smlouvy) 
 

• Ostraha 
MT projednává se sousedním výborem. 
termín: 9/2018 
odpovídá: MT (projednat se sousedním SVJ) 
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• BTS – základnová stanice veřejné komunikační sítě 
Proběhla obhlídka střechy dodavatelem CETINu za dohledu správce. Dodavatel 
zašle podrobné zákresy případného umístění technologie i návrh smluv, aby mohlo 
dojít k další diskusi. 
termín: 9/2018 
odpovídá: výbor (sledovat) 
 

• Nepořádek kolem popelnic 
 
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. Žádáme také vlastníky, aby 
informovali své nájemníky, že odpad se vynáší také do vnitrobloku nikoliv jen 
do popelnic na rohu Podkovářské, které tak občas kapacitně nestačí. 

 
• 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. Zatím jsme nabídku 
neobdrželi. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (předat podklady z druhé etapy) 
 

• Úpravy STA pro DVB-T2 
Výbor obdržel dvě nabídky a k realizaci schválil levnější variantu. Pověřujeme 
správce zajištěním objednání a dohledem nad realizací. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (objednat a dohled nad realizací) 
 

• 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. Čeká se na nabídku dodavatele. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (zajistit nabídku, následně s dodavatelem nápravu) 
 

• Strom v předzahrádce 
Na základě výzvy zaslané vlastníkovi byl vzrostlý odstraněn. Děkujeme vlastníkovi, 
že sjednal nápravu. 
 

• Nabídka poskytovatele internetu 
Výbor oslovil dodavatel internetových služeb firma Bezdrát, zda by mohl provést 
místní šetření k možnosti realizace poskytování internetu. Výbor souhlasil 
s provedením šetření pod dohledem správce. Šetření zatím neproběhlo. Správce 
informoval, že byli zatím u některých sousedních SVJ. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce a výbor (sledovat) 

 
• Reklamace vyúčtování 

Správce informoval, že všechny dotazy k vyúčtování byly zodpovězeny a 
reklamace vyřízeny. 
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• Žádost vlastníka o náhled o dokumentů SVJ 
Výbor obdržel žádost vlastníka o náhled do dokumentů SVJ (zejm. smlouva se 
správcem, hospodaření) prostřednictvím právní kanceláře. Výbor pověřil MT ve 
spolupráci se správcem zjištění větších podrobností a umožněním náhledu do 
základních dokumentů SVJ.  
termín: 8/2018 
odpovídá: MT ve spolupráci se správcem  

 
• Neoprávněné parkování v garážích - moped 

K místu, kde stojí moped, dá pan Pont výzvu k odstranění. Tento prostor není 
určený k parkování, zároveň jsou za mopedem předměty, které do garáže nepatří. 
termín: 8/2018 
odpovídá: správce (umístit výzvu) 

 
• Služba Katastr SVJ 

Koncem srpna skončí rok využívání této služby našim SVJ. Služba se osvědčila a 
výbor schválil její prodloužení na další období. 
Termín: 8/2018 
odpovídá: MT (prodloužit službu), účetní (zaúčtovat fakturu za službu) 

 
• Opravy výtahů 

V poslední době se množí opravy tlačítek ve výtazích z důvodu poškození uživateli 
výtahů. Opravy se zajišťují obratem, aby byla zachována jejich funkčnost.  
 
Apelujeme na obyvatele, aby zbytečně výtahy neničili. Tento zbytečný 
vandalismus nás na opravách stojí nemalé peníze. Děkujeme. 
 
Výbor požádal správce p. Ponta, aby projednal a připravil návrh systémového 
řešení, které by eliminovaly stávající finanční náklady s opakovanými opravami 
tlačítek. 
Termín: 9/2018 
odpovídá: správce  

 
• Kontrola pergol ve vnitrobloku 

Výbor pověřil správce provést kontrolu stavu pergol ve vnitrobloku. Zároveň pokud 
je někde něco uvolněno, aby se šrouby, prvky dotáhly či opravily. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (zkontrolovat pergoly) 

 
• Zalévání 

Vzhledem k suchému počasí schválil výbor nákup zavlažovací hadice a jednou 
týdně bude provedeno zalévání. 
termín: 9/2018 
odpovídá: správce (zajistit přes zahradníka zalévání) 
 

• Náměty na Shromáždění 
Výbor v rámci řešení neoprávněných stavebních aktivit vlastníků obdržel náměty 
na Shromáždění – udělení souhlasu. Výbor dané žádosti bere v potaz a budou 
zahrnuty do programu jednání Shromáždění, které je předběžně připravováno na 
listopad. 
 

- Ekonomické záležitosti 
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• Výše dlužných částek 

 
Aktuálně dlužné částky k 27.7.2018 jsou uvedeny v následující tabulce. 
 

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 
2017 307 157,21 Kč -239 973,00 Kč 47 0 

Celkem 717 676,37 Kč  -239 973,00 Kč  67 15 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 27.7.2018: 
 

Rok Částka Rozdíl 
2018 273 535,00 Kč 74 070,00 Kč 

 
termín: MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá: MT a MG 
 
Výbor v této otázce diskutoval záležitosti u některých dlužníků, kdy až díky 
vyhlášené exekuci a následnému vyhlášení dražebního prodeje jejich nemovitosti 
došlo k úhradě dluhu. U dalšího vlastníka, jenž je v insolvenci a dluží SVJ, je 
vyhlášen konkurz či nucený dražební prodej nemovitosti. 

 
• Stav čerpání nákladových rozpočtů SVJ 

M. Tintěra informoval o stavu čerpání jednotlivých kapitol rozpočtu SVJ ke 
30.6.2018, tedy k polovině roku. Kromě kapitoly pojištění (které je časově 
nerovnoměrné) jsou jednotlivé kapitoly na alikvotním čerpání, tedy 50%. Další 
specifická položka jsou náklady na údržbu dětského hřiště, kdy celkový rozpočet je 
velmi nízký. Zde je čerpání pod alikvótou, nicméně další faktura v této kapitole se 
očekává v červenci.  

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Michael Tintěra, Petr Samohejl 
 

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


