
Zápis ze shromážd ění 

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

 
Datum shromáždění: 3. 11. 2010 
Místo jednání: Hotel Step, Praha 
Přítomni členové výboru: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, 
P. Samohejl, B. Zemanová, H. Kollmanová 
Zástupce správy domu: P. Pont 
Schůzi z pověření výboru řídil: Jan Ou ředník 
Účast členů SVJ: 34,05 %  
 
Zahájení  
Jan Ouředník – pověřen Výborem k vedení tohoto shromáždění představil přítomné 
členy Výboru a přivítal účastníky. Seznámil účastníky se skutečností, že 
shromáždění není usnášení schopné díky účasti pouhých 34,05 % z celkového počtu 
vlastníků. 
 
Zpráva o činnosti výboru za období 2009 - 2010  
Martin Glogar seznámil přítomné členy SVJ o činnosti Výboru SVJ za období 2009 – 
2010. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na toto shromáždění. 
 
Vymáhání pohledávek - nedoplatky  
Renata Netopilová informovala přítomné o aktuální výši nedoplatků 1 076 405,37 Kč 
za roky 2007, 2008 a 2009 ke dni 31.10.2010. Dle jednotlivých let se jedná o částky 
2 114,19 Kč za rok 2007, 276 518,18 Kč za rok 2008 a 797 773,01 Kč za rok 2009 
ke 31.10.2010. 
 
Dále SVJ eviduje nedoplatky na zálohách služeb roku 2010 ve výši 1 194 397,27 Kč 
ke dni 31.10.2010. 
 
Řada soudních vymáhání již probíhá. Výbor připravuje podání dalších žalob na 
zaplacení. Standardně je vymáhána dlužná částka (splatné nedoplatky z vyúčtování 
jako jistina), náklady řízení a úroky z prodlení dle platného nařízení vlády. 
 
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  
Jan Ouředník dále vyzval 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. 
 
Přeplatky  – jsou postupně vypláceny dle finančních možností SVJ, abecedně od 
Z do A. Výbor preferuje zajištění služeb pro chod domu. Aktuálně bylo vráceno od 
písmene Z do písmene M. Další část přeplatků bude rozeslána členům SVJ do 14 
dnů. 
 



Rozpočet – jelikož se SVJ nesešlo v dostatečném počtu pro odhlasování úprav 
rozpočtu, je pro rok 2011 platný rozpočet z roku 2008. Pokud by byl nedostatek 
financí s ohledem na výše uvedený bod vymáhání pohledávek nebo navýšením cen 
služeb (energie apod.), muselo by SVJ přistoupit k provoznímu úvěru, který by svými 
úroky zatížil rozpočet všech vlastníků. 
 
Častější frekvence shromážd ění SVJ  – ze zákona povinnost setkávat se 1x ročně 
je dodržena. Uspořádání shromáždění je finančně náročné. Termín schůze je 
záměrně v druhé polovině roku, aby byla k dispozici uzávěrka vyúčtování 
předchozího roku. 
 
Z pléna byl předložen návrh na uspořádání mimořádného shromáždění vlastníků 
s jediným bodem jednání – změna stanov společenství. 
 
Znalecký posudek  – je k dispozici vlastníků k nahlédnutí u správce. Dokument 
nebude z důvodu operačního rizika elektronicky zveřejňován. 
 
Popelnice p řed vchodem F1  – pozemky jsou již v majetku města, s Magistrátem je 
řešena žádost našeho SVJ o povolení výstavby přístřešku pro kontejnery. Jakmile 
budou formality vyřízeny, bude přístřešek zbudován. 
 
Stížnosti na neuklizené pozemky v majetku jiného vlastníka (město) není možné 
směřovat výboru ani požadovat úklid po správci. Stížnosti a upozornění je třeba 
směřovat na příslušné odbory MČ Praha 9 či Magistrátu HMP. 
 
Blokování parkovacích míst  – byl přednesen návrh, zda by do garáží šlo 
namontovat u parkovacích míst zařízení pro zabránění vjezdu neoprávněné osoby. 
Tuto změnu ve společných prostorách by však muselo odhlasovat SVJ. Výbor 
připraví pro příští shromáždění podklad pro hlasování ohledně osazování 
mechanický zábran vjezdu. Petr Samohejl navrhl vlastníkům model, ve kterém by  
zábranu a její montáž hradil každý vlastník individuálně, podle toho, zda by se 
rozhodl k její instalaci. 
 
Nespokojenost s činností ostrahy  – žádáme členy, pokud zaznamenají 
nespokojenost s poskytovaným servisem, aby své postřehy obratem zaslali 
s popisem, kdy (datum a čas) a co ostraha nevyřešila na email výboru SVJ: 
podkovarska@seznam.cz. U ostrahy lze stížnost zaznamenat do sešitu, tzv. „Knihy 
ostrahy“, který je tam pro takové případy uložen. Výbor informoval vlastníky, že 
s vedením společnosti zajišťující ostrahu je pravidelně v kontaktu a všechny 
problémy se snaží řešit. 
 
Osvětlení ve vchodech  – výpadky osvětlení jsou řešeny reklamačním řízením. 
 
Psi  – pokud psi ruší svým hlučným projevem sousedy a je výbor informován, snaží 
se kontaktovat majitele bytové jednotky a předává žádost, aby zajistil klid sousedů. 
Zde však možnosti výboru končí, dále je to o mezilidských sousedských vztazích. 
 
Hlučnost uzavírání požárních dve ří – výměna všech bran za kvalitnější by byla 
finančně náročná. Je-li v domě někde kritické místo, kde dveře dělají velký hluk a 



standardní i opakované seřízení problém nevyřeší, bude brano vyměněno na 
konkrétních dveřích. 
 
Zásahy do fasády a vzhled domu  – nejsou povoleny, záruka sice skončila, avšak 
zásah do společných prostorů a změnu vzhledu domu! musí schválit SVJ potřebným 
počtem hlasů. 
 
Výskyt brouka v bytech členů SVJ – členové, kterých se tento problém týká, 
prosím, kontaktujte Hanu Kollmanovou, která má tuto problematiku na starosti. 
 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Renata Netopilová, Petr Samohejl 


