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Zápis ze shromážd ění 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p. 933 

 
Datum shromáždění: 24.10.2011 
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: 29,01% 
 

1. 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 29,01% z celkového počtu vlastníků. 
 
Poznámka – dle informací o účasti na schůzích roku 2011 okolních SVJ byla účast 
na našem shromáždění nejvyšší. 
 

2. Podnět k soudu 
V diskusi účastníci kritizovali nízkou účast na shromáždění a následně zazněl návrh 
podat návrh k soudu, který by rozhodl v otázkách, které paralyzují funkčnost celého 
společenství, tj.: 
 

• Rozpočet – je platný stále rozpočet z roku 2008, který však neodpovídá 
aktuálním potřebám úhrady služeb domu (růst cen za služby i dodávky médií 
(teplo, elektřina, voda…) a zvyšující se sazby DPH). Zejména je problémem 
velmi nízký příspěvek do fondu oprav. Záruky na dům již skončily, a pokud se 
vyskytne větší problém, hrozí, že ve fondu nebude dostatečná rezerva na 
pokrytí běžné i mimořádné údržby, servisu a oprav. 
 

• Změna stanov – společenství používá vzorové stanovy doporučené zákonem, 
které byly přijaty na první schůzi vlastníků v roce 2008. Každoročně jsou 
výborem předkládány úpravy stanov, které však z důvodu neusnášení 
schopnosti nebyly nikdy schváleny. Podstatným se jeví úprava stanov týkající 
se přijetí rozhodnutí mimo shromáždění. 

 
Shromáždění vedlo diskusi k uvedené problematice, aby se stanovila nejvhodnější 
forma podnětu k soudu. Bylo provedeno následující hlasování pro zjištění názoru 
přítomných vlastníků. 
 

3. Změna stanov 
V diskusi se přítomni většinově shodli, že bude vhodné nejprve zavést pouze jednu 
úpravu stanov a to konkrétně v článku XII aktuálně platných stanov. Do tohoto článku 
zapracovat možnost přijetí rozhodnutí mimo shromáždění. Shromáždění vyzvalo 
výbor, aby podal podnět k soudu v této věci. 
 

Hlasování číslo  Pro Proti  Zdrželo se  
1 99,21% 0,79% 0 % 

Návrh byl p řítomnými vlastníky p řijat  aklamací  
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4. Změna v rozpo čtu – navýšení fondu oprav (položka č. 1 rozpo čtu) 

Aktuálně je platná sazba příspěvku do fondu oprav 2,40 Kč ročně na jednotku 
vlastnického podílu. Navržená úprava je příspěvek 10 Kč ročně na jednotku 
vlastnického podílu. Shromáždění vyzvalo výbor, aby podal podnět k soudu v této 
věci. 
 

Hlasování číslo  Pro Proti  Zdrželo se  
2 86,02% 13,98 % 0 % 

Návrh byl p řítomnými vlastníky p řijat  
 
Poznámka – u položky 1 rozpočtu v rozeslaných materiálech (příloha 8, strana 1) je 
uveden správný počet jednotek a předpokládaná výše plnění fondu oprav, avšak je 
tam uvedena měrná jednotka m2. Měrnou jednotkou je jednotka vlastnického podílu. 
Za překlep se omlouváme. 
 

5. Změna v rozpo čtu – zbývající položky rozpo čtu (položky 2 – 22) 
Předmětem dalšího hlasování přítomných bylo, zda souhlasí s návrhem částek 
rozpočtu položek 2 až 22 pro rok 2012 tak, jak byl návrh rozpočtu předložen 
vlastníkům v pozvánce na shromáždění (příloha 7 pozvánky ke shromáždění). 
Shromáždění vyzvalo výbor, aby podal podnět k soudu v této věci. 
 

Hlasování číslo  Pro Proti  Zdrželo se  
3 83,91 % 8,43 % 7,66 % 

Návrh byl p řítomnými vlastníky p řijat  
 

6. Závěry z provedených hlasování 
K uvedeným hlasováním je potřeba poznamenat, že se jedná o doporučení 
přítomných vlastníků, protože shromáždění nebylo usnášení schopné. 
 
Na základě výše uvedené diskuse a v hlasování projevené vůle přítomných vlastníků 
je výbor pověřen podat podnět k soudu o rozhodnutí následujících bodů: 
 

• Změna stanov - úprava článku XII – umožnit přijímat rozhodnutí mimo 
shromáždění. Ostatní články stanov zůstanou nezměněny. 
 

• Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2012 – jako celek (všech 22 položek) 
 

7. Zpráva o činnosti výboru za období 2010 - 2011 
Martin Glogar seznámil přítomné členy SVJ o činnosti výboru SVJ za období 2010 – 
2011. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na toto shromáždění. Do zprávy byly 
doplněny následující informace: 
 
• Podání žalob na neplatiče – výše nedoplatků k 30.9.2011 je uvedena 

v následující tabulce. Za jednotlivé roky je uveden počet jednotek, na kterých 
eviduje společenství nedoplatky, výše nedoplatků a kolik nedoplatků bylo předáno 
právní kanceláři PKK k podání soudního vymáhání. 
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Rok Jednotek 
s nedoplatkem Částka Předáno 

k žalob ě 
2007 1 2 114,19 Kč Vše 
2008 6 160 561,42 Kč Vše 
2009 15 271 973,13 Kč Vše 

2010 50 689 204,45 Kč 
20 jednotek 

464 946,89 Kč 
Celkem nedoplatky 1 123 853,19 Kč  

 
Pozitivní informací je, že se zatím podařilo soudně či exekučně vymoci všechny 
nedoplatky, o které se SVJ soudilo. Jedná se však bohužel o časově dlouhý 
proces, než jsou žaloba a další právní kroky zprocesovány a dlužná částka 
uhrazena na účet SVJ. Také vstupní poplatky za soudní řízení tvoří významný 
náklad zahrnutý v položce 20 rozpočtu (Náklady na společenství – právní 
zastoupení). SVJ vždy žádá, aby dlužník uhradil náklady soudního řízení, 
právního zastoupení a úroky z prodlení. Po úspěšném zakončení soudního 
případu se tedy vstupní poplatky vracejí zpět do rozpočtu SVJ. 
 

• Povolení k výstavbě ohrádky pro kontejnery – město nepovolilo výstavbu ohrádky 
před vchodem F1 a dle projektové dokumentace by měly být popelnice umístěny 
ve vnitrobloku v ohrádkách u vchodů E1 a E2. Jedná se o velice nekomfortní 
řešení, protože obyvatelé vchodů F1 a F2 by k popelnicím měli daleko. 
 
Výbor se proto dohodl se společenstvím domů G, H a popelnice od vchodu F1 
budou přemístěny na roh budovy na pozemek společenství G, H ke stávajícím 
popelnicím směsného a tříděného odpadu. 
 
Žádáme proto vlastníky, aby odpadky odnášeli tam. D ěkujeme sousednímu 
spole čenství za vyhov ění naší žádosti. 
 

• Bankovní účet SVJ – byly provedeny úpravy služeb k účtu SVJ v Komerční 
bance. Byla dohodnuta cenově úspornější varianta (dojde ke slevě cca 150Kč 
měsíčně). Dále byl sjednán spořicí účet u KB, na který budou odkládány volné 
finance SVJ (dle možností hotovostního toku (cash flow) na běžném účtu SVJ. 
Smlouvy k nahlédnutí vlastníkům jsou u správce. 
 

8. Různé 
 
V rámci diskuse byl výbor dotazován na 
 

• Zasklívání lodžií  – vyjádření výboru je součástí pozvánky na shromáždění, 
v případě, že dojde soudním rozhodnutí ke změně stanov o způsobu 
rozhodování, mohlo by být v této záležitosti rozhodnuto v rámci přijetí 
rozhodnutí mimo shromáždění.  
 

• Plánek vlastnictví pozemk ů v areálu našich bytových dom ů – bude 
umístěn na webové stránky společenství. 

 
• Způsob řešení zatékání do garáží bytového domu  – závada reklamována a 

řešena v současné době v rámci reklamačního řízení společností Finep. 
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• Nefunk ční tla čítka vypína čů – tlačítka reklamována a v současné době řeší 
v rámci reklamačního řízení společnost Finep. 

 
• Povinnosti ostrahy  – seznam smluvně stanovených povinností ostrahy je 

vyvěšen v jednotlivých vchodech bytových domů. Jedná se o dokument 
„Ostraha-zakladni_cinnosti.pdf“, který je k dispozici na stránkách společenství. 
www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2009/Vystupy.html. Byl to 
jeden z výstupů ze shromáždění 2009. Dokument bude zařazen také mezi 
výstupy z tohoto shromáždění 2011. 
 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl, Bohumila Zemanová 
 


