
1 / 2 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

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

 
Datum shromáždění: 22.10.2012 
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: 33,42% 
 

1. Zahájení 
Jan Ouředník - člen výboru, který byl výborem pověřen k vedení tohoto shromáždění 
představil přítomné členy výboru a přivítal účastníky. Seznámil účastníky se 
skutečností, že shromáždění není usnášeníschopné díky účasti pouhých 33,42% 
z celkového počtu vlastníků. 
 

2. Zpráva o činnosti výboru za období 2011 - 2012 
Martin Glogar – člen výboru, seznámil přítomné členy SVJ o činnosti výboru SVJ za 
období 2011 – 2012. Tato zpráva byla přílohou pozvánky na shromáždění.  

 
3. VOLBA VÝBORU SVJ - kon čí mandát členů k výkonu funkce 

v únoru 2013!!! 
Důležitým bodem shromáždění byla i volba výboru. Vzhledem k neusnášení 
schopnosti nemohl být výbor volen a zvolen. V lednu 2013 bude svoláno další 
shromáždění a to nejspíš s tím, že by se toto shromáždění mělo dle možností 
okolních škol konat v bližší lokalitě a případně i v pozdějším čase. O konání 
shromáždění budou členové SVJ informováni kromě zákonem stanovené formy a 
v případě že správa domu má k dispozici kontaktní údaje také mailem a sms 
zprávou. 
 

4. Podnět k soudu 
V diskusi účastníci kritizovali nízkou účast na shromáždění a následně zazněl návrh 
podat další návrh k soudu, který by rozhodl v otázkách, které paralyzují funkčnost 
celého společenství. Jedná se především o 
 

• Změna stanov – společenství používá vzorové stanovy doporučené zákonem, 
které byly přijaty již na první schůzi vlastníků bytových jednotek v únoru 2008. 
Každoročně jsou výborem předkládány úpravy stanov, které však z důvodu 
neusnášení schopnosti nebyly nikdy schváleny. Zásadní úpravou stanov 
důležitou pro chod celého společenství je úprava bodů, které se týkají 
Podstatná je především úprava stanov týkající se přijetí rozhodnutí mimo 
shromáždění. 

 
• Rozpočet – společenství hospodaří s rozpočtem, který byl schválen již v roce 

2008 a neodpovídá aktuálním potřebám úhrady služeb domu (růst cen za 
služby i dodávky médií (teplo, elektřina, voda…) a zvyšující se sazby DPH). 
Problematickým je také velmi nízký příspěvek do fondu oprav. Záruční lhůty 
na dům již skončily. Pokud se objeví závada většího rázu, pak hrozí, že ve 
fondu oprav nebude vytvořena dostatečná rezerva na pokrytí běžné i 
mimořádné údržby, servisu a oprav. 
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Shromáždění vedlo diskusi k uvedené problematice. Několik členů společenství se 
vyjádřilo, že podnět k soudu podají. 
 

5. Různé 
 
V rámci diskuse byl výbor dotazován na 
 

• Parkování v areálu bytových dom ů – výbor informoval členy SVJ, že 
pozemky, kde parkují auta, která znečišťují dlažbu před vchody do domů E1 A 
E2 jsou stále v majetku developera domu tzn. Ve vlastnictví společnosti 
FINEP. Díky tomuto stavu odmítá Policie ČR nechávat takto zaparkovaná 
auta odtahovat i udělovat pokuty. Situace se vyřeší v okamžiku kdy developer 
převede pozemky do vlastnictví města. Plánek vlastnictví pozemků je umístěn 
na webových stránkách společenství. 

 
• Povinnosti ostrahy  – seznam smluvně stanovených povinností ostrahy je 

vyvěšen v jednotlivých vchodech bytových domů a také na webových 
stránkách společenství - jde o dokument „Ostraha-zakladni_cinnosti.pdf“ 
http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2011/Vystupy.html.  
Vyzýváme členy společenství, aby v případě zjištění, že členové ostrahy 
porušují smluvně stanovené povinnosti toto zjištění uvedli do tzv. „služební“ 
knihy, která je uložena v místnosti kamerového dozoru – ten je vedle vjezdu 
do  -1.PP tzn. vedle vchodu do F2 a také emailem informovali výbor. 
 

 
 

 
 
Zapsala: Bohumila Zemanová 
Doplnil: Martin Glogar 
 


