
 
Zápis ze schůze výboru 

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

Č. 01/2008 
 

Datum schůze: 6.2.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L.Hončlová, R.Netopilová, J.Ouředník, P.Samohejl, 
L.Svobodová, B.Zemanová, H.Kollmanová 
Nepřítomni:0 
Omluveni: Pavel Pont (nebyl pozván na první schůzi výboru) 
Schůzi řídila: Bohumila Zemanová 
 
 

1. Volba předsedy výboru Společenství 
Na jednomyslný návrh byla zvolena Bohumila Zemanová, zvolena počtem 7/0/1 
 

2. Volba místopředsedy výboru Společenství 
Na jednomyslný návrh byla zvolena Lucie Svobodová, zvolena počtem 7/0/1 
 

3. Výbor postupně prodiskutoval následující oblasti své činnosti: 
 

Organizace práce výboru 
• příprava programu jednání výboru: podklady na jednání výboru budou 

zasílány týden předem 
• zápisy z jednání s definicí úkolů a termínů pro členy výboru: výbor se bude 

scházet dle potřeby, předpokládá se prozatím s četností cca jednou měsíčně 
• archivace dokumentů souvisejících s prací výboru: zápisy a ostatní dokumenty 

budou uchovány u správce, resp. předsedkyně pokud to výbor uzná za vhodné 
• prostory pro práci výboru a archivaci dokumentů:  

 
01/01/08 
výbor pověřuje Petra Samohejla projednat se správcem Pontem možnost využívání 
místnosti správce 

• vytváření zpráv pro společenství vlastníků o činnosti výboru, stanovení periody 
a obsahu zpráv: vlastníci budou o činnosti výboru informováni ze zápisů a zároveň 
probíhá diskuse o nejvhodnější prezentaci na webových stránkách, případně 
nástěnkách 

• zveřejnění termínů a místa jednání výboru a umožnění účasti členů 
společenství: 

  
02/01/08 
Výbor pověřuje správce Ponta podávat čtvrtletně informace o změnách ve členství 
společenství vlastníků a vést aktuální seznam členů Společenství. 
03/01/08 
Výbor pověřuje Hanu Kolmanovou kontaktovat správce www.novaharfa.net a prověřit 
možnost  využívání soukromé sekce pro komunikaci s vlastníky bytových jednotek. 



 
Stanovy společenství vlastníků jednotek 

• analýza stávajícího textu stanov průběžné návrhy změn a jejich příprava pro 
předložení vlastníkům na příští schůzí shromáždění našeho SVJ, zejména vzhledem 
k řešení předpokládaných problémů a ochrany práv členů 

• konzultace textu stanov a návrhu změn s právníkem se zkušeností v této 
problematice 
 
kontrola smluv s dodavateli  

• přečíst a analyzovat stávající smlouvy 
• navrhnout změny dodavatelů, podmínek smluv, dodávaných služeb … 
 

04/01/08 
Výbor žádá pana Ponta předložit do 4 týdnů kopie všech smluv, případně je převést 
do elektronické podoby 
05/01/08 
Výbor pověřuje Lucie Svobodovou a Hanu Kolmanovou oslovit finanční ústavy ve 
věci cenové nabídky na vedení účtu SVJ. 
 
kontrola účetnictví 

• kontrola zaúčtovaných faktur z hlediska jejich správnosti a oprávněnosti 
• stanovení postupu schvalování účtovaných nákladů 
• definice sestav z účetnictví pro jeho pravidelnou kontrolu  
• kontrola tvorby dohadných položek 
 

06/01/08 
Výbor žádá pana Ponta o předložení měsíčních finančních výkazů, měsíčních výpisů 
pohybů na bankovním účtu a jeho zůstatku (a to i historicky). Poté dojde k definování 
měsíčních finančních reportů předkládaných výboru.  
 
 
řešení stížností na práci dodavatelských firem 

• definice jednotného postupu (procesů) pro stížnosti na práci dodavatelských 
firem 

• evidence stížností od vlastníků (jednotný systém evidence) 
• řešení stížností s dodavatelskými firmami 
• uzavření stížnosti vyřešením a informováním vlastníka podávajícího stížnost, 

výboru a shromáždění vlastníků 
 

07/01/08 
Výbor žádá pana Ponta o přehled řešených reklamací a závad společných prostor – 
připravit do příští schůze výboru. 
 
vymáhání pohledávek od neplatících vlastníků 
 
08/01/08 
Výbor žádá pana Ponta o předložení seznamu dlužníků na zálohách a informaci o 
provedených krocích k jejich vymáhání – připravit do příští schůze výboru. 
Na základě těchto informací výbor dále rozhodne jak postupovat ve vymáhání 
pohledávek od neplatících vlastníků. 



 
09/01/08 
Výbor pověřuje Renatu Netopilovou informováním výboru o zákonných normách 
souvisejících s ochranou osobních údajů a jejich zpracováváním tak, aby byl výbor 
schopen při své práci jednat v jejich souladu. 
 
 
Ostatní 
 
 10/01/08 
Výbor žádá pana Ponta do 14 dnů předložit rozpis úklidu. 
 
11/01/08 
Výbor pověřuje Lucii Svobodovou připravit veškeré podklady potřebné pro návrh na 
zápis Společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek a informovat členy 
výboru, jaké další dokumenty je potřeba předložit, aby bylo možné tento zápis 
provést. 
  

4. Další jednání výboru 
 

12.3.2008 od 20:00  
 
Zapsala: Lucie Svobodová, zápis dále doplnil: Petr Samohejl, Bohumila Zemanová 


