
Zápis ze shromážd ění 

Společenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p.933 

 
Datum shromáždění: 22. 10. 2009 
Místo jednání: Hotel Step, Praha 
Přítomni členové výboru: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, 
P. Samohejl, L. Svobodová, B. Zemanová, H. Kollmano vá 
Zástupce správy domu: P. Pont 
Schůzi z pověření výboru řídila: Lucie Svobodová 
Účast členů SVJ: 44,42 %  
 
Zahájení  
Lucie Svobodová – místopředsedkyně výboru pověřená Výborem k vedení tohoto 
shromáždění představila přítomné členy Výboru a přivítala účastníky. Seznámila 
účastníky se skutečností, že shromáždění není usnášeníschopné díky účasti 
pouhých 44,42 % z celkového počtu vlastníků. 
 
Zpráva o činnosti výboru za období 2008 - 2009  
Martin Glogar seznámil přítomné členy SVJ o činnosti Výboru SVJ za období 2008 – 
2009. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na toto shromáždění. 
 
Vymáhání pohledávek - nedoplatky  
Lucie Svobodová dále informovala přítomné o aktuální výši nedoplatků za rok 2007 a 
2008 ke dni 19.10.2009, která je 39225,95 Kč za rok 2007 a 1352716,22 Kč za rok 
2008. Dále také informovala o nesrovnalostech v právním řádu, které se týkají 
pověření výboru k vymáhání nedoplatků na neplatičích. Na základě diskuze 
přítomných členů bylo všemi přítomnými členy Výboru SVJ doporučeno započít se 
soudním vymáháním dlužného plnění a případně zajistit dodatečný souhlas 
nepřítomných spoluvlastníků se soudním vymáháním. 
 
Rovněž bylo zdůrazněno, že dle ustanovení § 15 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů 
vzniká ostatním vlastníkům bytových jednotek Společenství k zajištění pravomocně 
přisouzených pohledávek z dlužných příspěvků na správu domu a pozemky dnem 
právní moci rozhodnutí soudu zástavní právo k bytové jednotce povinného vlastníka. 
 
Podněty k činnosti Výboru SVJ  
Lucie Svobodová dále vyzvala účastníky k vyjádření jejich dotazů, které mají 
k činnosti Výboru SVJ, případně podněty pro jeho další činnost. Níže následuje 
přehled podnětů ze strany členů SVJ pro činnost Výboru SVJ. 
 
Nedefinovaní brouci v bytech členů SVJ – po projednání s členy SVJ a vyjádření 
názoru odborníků byli členové, kterých se tento problém týká, vyzváni, aby 
kontaktovali Hanu Kollmanovou, která bude tuto problematiku řešit. Zatím bylo 
rozhodnuto, že se bude problém řešit individuálně, a tak prozatím nebude zatěžovat 
rozpočet společenství. 
 
Internetové hlasování  – zvážíme tento návrh a připravíme podklady pro příští 
schůzi společenství. 
 



Změna způsobu hlasování  – schválení změny by muselo projít schválením 
shromáždění. 
 
Častější frekvence shromážd ění SVJ  – ze zákona povinnost setkávat se 1x ročně 
je dodržena. Uspořádání shromáždění je finančně náročné. 
 
Stálý problém osv ětlení ve vchodech  – znovu otevřít tento úkol a prověřit 
osvětlení, zejména vchod F1, kde je hlášeno nejvíce nedostatků. 
 
Vymáhání pohledávek  – výbor zahájí soudní vymáhání pohledávek, které může u 
dlužníků vést až ke vzniku zástavního práva na jejich bytové jednotce. 
 
Psi  – řešeno domovním řádem, v zájmu každého z obyvatel tento problém řešit. 
Pokud někoho uvidíte, pak prosím upozornit na to, že je zakázáno volné pobíhání 
psů a povinnost sběru psích exkrementů. Bylo provedeno chemické ošetření dveří, 
nicméně vypadá to, že je neúčinné. Instalace košů na psí exkrementy je v procesu. 
 
Osazení m ěřidel na spot řebu tepla v bytech  – vyjádření poskytnul Petr Samohejl. 
Vysoká investice s dlouhou dobou návratnosti, která se odhaduje na cca 10 let. 
Členy SVJ podán návrh na instalaci měřidel na vstupech do bytů. Je možné tento 
návrh zvážit, aktuálně bude umístěna na webové stránky odpověď Petra Samohejla 
na dotaz týkající se osazení měřidel tepla. 
 
Balkóny ku řáci  – není záležitostí výboru SVJ, ale projektu samotného a vzájemných 
sousedských vztahů. 
 
Popelnice p řed F budovou  – dotaz na vytvoření přístřešku. Možné řešit, až bude 
pozemek převeden na město. Padlo však také upozornění, že lenost lidí je bohužel 
velká a je možné, že budou lidé hromadit odpad kolem přístřešku. 
 
Založení webového fóra  – z pohledu výboru toto není v zájmu vlastníků, abychom 
věci týkající se fungování společenství a ožehavých problémů umisťovali na volně 
přístupné webové stránky. Společenství má webové stránky www.novaharfa.info, kde 
jsou umisťovány zápisy o činnosti výboru a kde výbor umisťuje další dokumenty, 
které jsou určeny vlastníkům, např. výše zmíněný dokument k měřidlům spotřeby 
tepla. 
 
Systém Housys  – výbor také uvažoval o systému Housys, který by byl přístupný 
pouze ověřeným vlastníkům bytů našeho společenství. Jedná se o finančně 
náročnou investici. Více informací o systému se mohou vlastníci dočíst na stránkách 
www.housys.cz. Tento systém je samozřejmě jednou z možností a lze případně 
v budoucnu řešit nákupem i jiné vhodné aplikace. 
 
Orienta ční tabule  – projednán návrh na umístění orientační tabule s čísly popisnými 
vnitrobloku pro lepší orientaci zejména návštěvníků a záchranářů v areálu 
společenství. V současné době je umístění tabulí v řešení. 
 
Zpřístupn ění cyklostezky od našich dom ů – není v kompetenci výboru SVJ, řeší 
městská část pro Prahu 9. 
 



Kontrolní orgán činnosti výboru SVJ  – takový orgán neexistuje, nebyl vytvořen na 
prvním shromáždění vlastníků bytových jednotek. Ustanovení se nezvažovalo. 
 
Jak se nakládá s prost ředky spoluvlastník ů – výbor hospodaří podle schváleného 
rozpočtu. Platby za služby jsou prováděny internetovým bankovnictvím. Účetní zadá 
platbu z účtu SVJ a dva členové tuto platbu musí schválit (autorizovat). 
 
Dotaz na položku č. 21 v rozpo čtu SVJ  – provozní fond garážové haly. Z jakých 
položek se fond skládá? Cca 85% tvoří elektrická energie na vzduchotechniku a 
na osvětlení. Z důvodu kamerového systému nelze mít v garážích stále zhasnuto. Je 
ošetřen úsporný režim osvětlení, kdy v garážových halách nesvítí všechna světla, ale 
pouze některá. Jen v případě, že někdo stiskne vypínač v garážové hale, rozsvítí 
všechna světla, časový spínač je následně po uplynutí časového intervalu opět 
přepne do úsporného režimu osvětlení garáží. 
 
Nejde klimatizace ve vchodu F1 – pan Pont prověří. Žádáme spoluvlastníky, aby o 
případných zjištěných závadách informovali emailem pana Ponta nebo v úředních 
hodinách mu zatelefonovali a závadu mu oznámili. Případně přes emailovou adresu 
podkovarska@seznam.cz informujte Výbor SVJ. 
 
Nespokojenost s činností ostrahy  – žádáme členy, pokud nejsou spokojeni 
s poskytovaným servisem agentury, aby své postřehy obratem zaslali s popisem, kdy 
a co ostraha nevyřešila na email výboru SVJ: podkovarska@seznam.cz. Případně u 
ostrahy stížnost zaznamenala do sešitu, který je tam pro takové případy uložen.  
 
Výbor má připravit seznam hlavních činností, které jsou sepsány ve smlouvě a tak 
informovat vlastníky bytů, co se po ostraze má vyžadovat, aby případně mohli 
vlastníci na nečinnost v těchto bodech upozornit. 
 
Od pondělí do pátku od 16:00 hod. do 8:00 hod. a o víkendech a svátcích 24 hodin, 
pokud členové zaznamenají nějakou závadu na spole čných prostorách domu  
(výtah, světla, vstupní dveře atd.), nechť se obrací osobně, či telefonicky (tel: 
777 077 629) na ostrahu objektu, která je povinna závadu zaevidovat a v nejbližším 
možném termínu nahlásit správci objektu a v rámci možností závadu v co nejbližší 
době nechat odstranit (objednat opravu výtahu atd.).  
 
Hlasité zvonky do vnitrobloku  – podle informací pana Ponta půjde pravděpodobně 
využít možnost ztlumení. Bude řešit pan Pont. 
 
Grilování – je zakázáno používání otevřeného ohně v našich objektech. Elektrický 
gril není považován za otevřený oheň, proto je povolen. 
 
Kontakty na nást ěnce  – umístit na nástěnky informaci s kontakty, na koho a 
v jakých případech se obracet. Městská policie, správa budovy, hasiči apod. 
 
Zásahy do fasády  – nejsou povoleny, ruší případné nároky na reklamaci. 
 
Problém vandalismus  – žádáme spoluvlastníky, aby sami upozorňovali na 
nepřípustné jednání, volali ostrahu, policii, pokud vandalismus zaznamenají.  
 



Markýzy, zasklívání lodžií, p ředokenní rolety  – informace k tématu připravil a 
přednesl Petr Samohejl. Informace byly přílohou pozvánky na toto shromáždění. Zde 
byl navrhnut postup – vyžádat vyjádření Finepu s informacemi ohledně souhlasu, za 
jakých podmínek je možné do fasády zasáhnout tak, aby společenství nepřišlo o 
možnost případné reklamace. Předneseno také vyjádření stavebního odboru, které je 
k dispozici také na webu společenství. 
 
Vzhled domu  – změna by měla být odsouhlasena shromážděním SVJ. Žádáme 
vlastníky bytových jednotek, aby nezasahovali do vzhledu domu. Výbor zajišťuje 
jednotný vzhled domu, dokud se neodhlasují na schůzi společenství případné 
možnosti úprav. 
 
Sdělení organiza čního charakteru  
 
Lucie Svobodová informovala členy: 
 

- Popisky zvonk ů chybí  – poslat informaci panu Pontovi, co chtějí mít členové 
uvedeno na jejich zvonku. 
 

- Platba záloh na služby  – pokud vlastníte více bytů na více etapách, žádáme 
členy, aby kontrolovali, na jaký ú čet a pod jakým variabilním symbolem  
zasílají platby za služby za své byty. Nepřesným zasíláním komplikují práci 
účetní našeho společenství. 
 

- Osvobození od dan ě z nemovitostí kon čí – od roku 2010 již nebudou 
novostavby osvobozeny od platby daně z nemovitostí, proto výbor upozorňuje 
členy SVJ, aby podali přiznání k dani, pokud tak již neučinili. 

 
 
Zapsala: Bohumila Zemanová 
Doplnili: Martin Glogar, Lucie Hončlová, Lucie Svobodová 


