
Zápis ze schůze výboru 
Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p.933 

Č. 02/2008 
Datum schůze: 12.3.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hončlová, R. Netopilová, J. Ouředník, P. Samohejl, 
L. Svobodová, B. Zemanová, H. Kollmanová, P. Pont 
Přizváni zástupci za objekty G, H: J. Žák, H. Erbrtová 
Nepřítomni:0 
Schůzi řídila: Bohumila Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Notářka - na jednání přizvána paní notářka, se kterou byla provedena 

administrativa, dokladování a ověřování informací potřebných pro zápis našeho 
společenství do rejstříku SVJ. 

• Čipy členů výboru - pan Pont aktivuje čipy členů výboru tak, aby jeho členové 
mohli průběžně provádět kontrolu činnosti správce i dodavatelů.  

• Archív zápisů výboru - pan Pont je pověřen vedením archivu zápisů z jednání 
výboru. Vlastníci tak budou mít možnost do zápisů nahlížet. Pan Pont také 
požádán o vyvěšování zápisů na nástěnku každého vchodu. Zápis také bude 
umístěn na internetových stránkách společenství. 

• Termín dalšího jednání – 9. 4. 2008 v 19:00 v kanceláři pana Ponta (o jejím 
umístění nás bude včas informovat) 

• Spolupráce se společenstvím vlastníků jednotek G, H - spolupráce byla navázána 
 pan Žák (předseda výboru) předal našemu výboru kontakty na členy svého 

výboru se stručnou informací, kterými činnostmi se jeho členové zabývají 
 také provádějí rozbor smluv 
 při jednáních s dodavateli, kde by to mohlo být přínosem, bychom rádi 

spolupracovali při vyjednání lepších podmínek (např. Pražská teplárenská) 
 

2. Kontrola stavu řešení jednotlivých bodů dle zápisu z 1. schůze výboru 
• 01/01/08 – splněno, zatím se i nadále bude využívat místnost správce pro schůze 
• 02/01/08 – splněno, pan Pont požádal formulářem ve schránce o aktualizaci 

informací k jednotlivým bytovým jednotkám společenství. Prosíme vlastníky 
jednotek, aby formuláře vyplnili a odevzdali. 

• 03/01/08 – výbor se dohodl, že bude zprovozněn vlastní web. Proběhla registrace 
domény novaharfa.info (případně www.novaharfa.info), kde bude výbor 
vyvěšovat základní informace pro vlastníky (zápisy apod.). Požádáme 
administrátora diskusního fóra novaharfa.net, aby případně uvedl odkaz na 
oficiální stránky společenství.  
 
01/02/08 
H. Kolmanova pověřena vytvořením dopisu vlastníkům, kde budou uvedeny nejen 
zdroje informací o činnosti výboru, ale také způsob a pravidla komunikace 
s výborem společenství. Výbor jednomyslně schválil, že web bude administrovat 
M. Glogar, který též zajistí možnosti koupě internetové domény pro naše SVJ. 
 
 



02/02/08 
Bude zprovozněna schránka pro podněty členů společenství vedle vchodu do  
večerky. 
 

• 04/01/08 – splněno, smlouvy předány panem Pontem. U některých však chybí 
přílohy. 
 
03/02/08 
Pan Pont požádán o poskytnutí dodatků ke smlouvám (u kterých chybí), tak aby 
je výbor měl kompletní. 
 
K některým smlouvám bude potřeba vypracovat dodatky, aby smlouvy byly  
uzavřeny s naším SVJ (nikoli s Finepem),  
 
04/02/08 
Seznam dokompletovaných smluv (s doplněnými přílohami) si rozdělí členové 
výboru. Rozdělení zařídí B. Zemanová. V dvoučlenných týmech se provede 
podrobnější analýza smluv. Na příští schůzi informují týmy ostatní členy výboru 
své poznatky ke smlouvám, či náměty na zlepšení. 
 

• Na konci topné sezóny bude vyúčtování (cca květen), po něm budou známa 
oficiální čísla o množství odběru tepla a bude provedena analýza, zda lze 
s Pražskou teplárenskou nastavit finančně výhodnější odběrový diagram. 
 

• Smlouva o úklidu sněhu – Správce již sám inicioval hledání nového dodavatele za 
výhodnějších podmínek. Úklid sněhu v současné době komplikují úzké branky ve 
vnitrobloku neumožňující použití mechanizace. 
 
 

• 05/01/08 – splněno, poptávka je rozeslána a postupně chodí nabídky. Aktuálně již 
máme nabídku z ČSOB, není tam však významný cenový rozdíl vůči Komerční 
bance, kde jsou účty vedeny nyní. Čekáme na vyjádření dalších bank. 
 
Analýzou bankovních výpisů, bylo zjištěno, že platby ze zahraničí jsou zatíženy 
vysokým poplatkem (cca 225Kč/ příchozí platba). Uvedené poplatky  musí hradit 
odesílatel, proto budou účtovány k tíži vlastníků jednotek, kteří  platby provedli. 
Tak bude některým vlastníkům případně vznikat nedoplatek, který bude chápan 
jako dluh na zálohách resp. doplatcích. 
 
 

• 06/01/08 – pan Pont nemá přímo požadované finanční výkazy  k dispozici, řeší 
technickou správu budovy. Pro jednodušší komunikaci týkající se finančních 
záležitostí bude výbor, kontaktovat účetní společenství přímo.  

 
 
05/02/08 
L. Svobodová byla  pověřena výborem kontaktovat účetní a získat veškeré možné 
finanční výkazy a výstupy z účetního programu, tak abychom mohli nadefinovat 
měsíční finanční reporty, které budou předkládány výboru k pravidelné kontrole 
finančního hospodaření společenství, a to do konce měsíce března 2008, kdy je 



poskytne členům výboru. Dále také dohodne způsob poskytování faktur 
vystavených společenství. 
 

• 07/01/08 – splněno 
 
06/02/08 
Pan Pont požádán o zasílání aktualizace seznamu reklamací minimálně vždy 
před dalším jednáním výboru. 
 

• 08/01/08 – shodné s úkolem 06/01/08, seznam bude vyjednán přímo s paní 
účetní, viz úkol 05/02/08. 
 

• 09/01/08 – splněno, členové výboru informováni o výsledku šetření. 
 

• 10/01/08 – splněno, rozpis úklidu je vyvěšen 
 

• 11/01/08 – splněno 
 

3. projednání řešení aktuálních problému SVJ s panem Pontem 
 
• Ostraha – Smlouva s bezpečnostní agenturou je příliš obecná. Pan Pont byl 

požádán o poskytnutí dodatků této smlouvy, ze kterých budou teprve jasné 
případné podrobnosti, například stran ručení společnosti zajišťující ostrahu. Po 
prostudování kompletní smlouvy bude výbor dále postupovat, viz bod 04/02/08. 
 
07/02/08 
Na základě výsledků pracovní skupiny zkoumající smlouvu s ostrahou, výbor 
případně zváží výběrové řízení na novou společnost zajišťující ostrahu, zrušení 
ostrahy, nebo její modifikaci.  
 

• Světlo v průchodu – v průchodu do vnitrobloku u vchodu G3, který používají i 
vlastníci našeho domu je nedostatečné osvětlení, na uvedenou skutečnost 
poukazují vlastníci  jako na bezpečnostní riziko. 
 
08/02/08 
Pan Pont zajistí nabídku na instalaci světla s pohybovým čidlem, aby byl průchod 
lépe osvětlen, a předloží ji našemu výboru i výboru domů G a H. Na případném 
jednání obou výborů může být dohodnuto, jak se bude případně naše SVJ podílet 
finančně na instalaci takovéhoto zařízení v objektu patřícímu SVJ domů G a H. 
 

• Interval osvětlení vstupních vestibulů – příliš krátká doba osvětlení.. 
 
09/02/08 
Pan Pont zajistí prodloužení intervalů 
 

• Indikace přerušeného vedení televizního signálu kamer. – u jedné 
z bezpečnostních kamer byl přerušen kabel pro přenos signálu. Nyní již 
opraveno, přesto je zde návrh, zda by se takové přerušení dalo detekovat a 
alarmem informovat bezpečnostní agenturu. 



 
 
10/02/08 
Petr Samohejl byl pověřen zajištěním projektové dokumentace kamerového a 
přístupového systému instalovaného v objektu, která bude podkladem pro možné 
rozšíření kamerového nebo přístupového systému. Dále byl pověřen zajištěním 
informací ohledně osazení signalizace přerušené trasy kamerového sytému. 
 

• Uzamknutí CHCÚ (chráněné únikové cesty) – bylo zjištěno, že dochází 
k zamykání CHCÚ (mřížová branka schodiště ze severní strany objektu k domům 
E3,4,5). 
 
11/02/08 
Pan Pont zajistí technické řešení, které nedovolí zamykání dveří na trase CHCÚ. 
Zároveň s P. Samohejlem prověří možnosti lepšího zabezpečení tohoto prostoru 
z bezpečnostního hlediska (branku lze snadno zvenčí otevřít /pokud není 
zamčená/ a navíc prostor nad brankou lze přelézt) a to i s ohledem na dodržení 
požadavků na CHCÚ a navrhnou řešení na příští schůzi výboru. 
 

• Čistota výtahů – projednán návrh na odstranění krycích desek polystyrenů pro 
šetření povrchu výtahu. Z důvodu, že zatím je stále nastěhováno relativně málo 
bytů, bude i nadále ponecháno krytí výtahů, aby se nepoškodily. 
 
12/02/08 
Pan Pont zajistí čisté polystyreny a výměnu za nynější již opotřebované, aby 
výtahy vypadaly kulturněji. Zároveň je hlášen nedostatek ve výtahu vchodu F2, 
zde je stále místo čísla 0 umístěno číslo 9. Pan Pont zajistí nápravu u Finepu 
nebo dodavatele stavby. 
 

• Svoz popelnic – výbor jednomyslně rozhodl (na doporučení správce) zatím 
nenavyšovat svoz popelnic, pouze zlepšit využití stávajících kontejnerů jejich 
přesunem z vnitrobloku, kde nejsou dostatečně využívány.Po nastěhování více 
vlastníků a přetrvávajících problémech se bude výbor tímto dále zabývat. 
 

• 13/02/08 
Pan Pont zajistí přesun jedné z popelnic z vnitrobloku k posílení u vchodu F1. 
 

• Ohrádka na popelnice – projednán návrh výstavby ohrádky na popelnice u 
vchodu F1. Zatím je nutné zjistit, kolik popelnic je potřeba, bude-li stačit navýšení 
z předchozího bodu, lze případně v budoucnu uvažovat o umístění ohrádky 
zamezující samovolnému pohybu popelnic (např. při silném větru). Plocha je však 
města a výbor nemůže o umístění zařízení na cizím pozemku samostatně 
rozhodnout. 
 

• Reklamace závad společných prostor – pan Pont požádán, aby důsledně 
uplatňoval reklamace společných prostor směrem k developerské společnosti 
FINEP. Aktuálně není evidována kritická závada, která by ohrožovala chod 
domu. Doba vyřizování reklamací se však moc prodlužuje, proto trváme na 
odstranění v zákonných lhůtách.  

 



 
• Roční vyúčtování – bude provedeno po obdržení vyúčtování dodavatelů médií. 

Lze předpokládat, že bude k dispozici do konce května. 
 

 
Správce pan Pont výbor informoval o  

• probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele údržby zeleně 
• plánovaném úklidu garáží 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl, Bohumila Zemanová 
 


