
Zápis ze sch ůze výboru 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p.933 

 
Č. 04/2008 

 
Datum schůze: 14.5.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, P. Samohejl, 
H. Kollmanová, P. Pont 
Nepřítomni - omluveni: B. Zemanová, L. Svobodová 
Nepřítomni - 0 
Schůzi řídil: J. Ouředník  
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín dalšího jednání – 11. 6. 2008 v 18:00, kancelář správce 1003/C1 

 
2. Kontrola stavu řešení jednotlivých bod ů dle zápisu z 2. sch ůze výboru 

• 01/02/08 – splněno, byla zprovozněna internetová doména novaharfa.info 
(případně www.novaharfa.info), kam byly umístěny stránky společenství. Způsob 
komunikace s výborem byl zveřejněn na stránkách a v jednotlivých vchodech. 

 
• 02/02/08 – splněno, schránka u vchodu do večerky byla zprovozněna pro podněty 

členů společenství. 
 
• 03/02/08 – splněno, pan Pont dodatky předal členům výboru. 

 
• 04/02/08 – úkol průběžně řešen, členové výboru si rozdělili jednotlivé smlouvy a 

probíhá jejich kontrola. 
 

• 05/02/08 – úkol bude projednán na dalším jednání. 
 

• 06/02/08 – splněno, seznamy jsou zasílány. 
 

07/02/08 – splněno, smlouva zkontrolována a poptány konkurenční firmy o své 
nabídky. 
 
01/04/08 – Problémy s ostrahou 
Pracovní skupina pí.Hončlová a p.Samohejl informovali výbor o svých výtkách a 
nedostatcích k působení bezpečnostní služby Fenix v našem domě: 

� nezapisování incidentů do knihy ostrahy 
� nedůraznost při řešení incidentů 
� neochota dostavit se na výzvu vlastníka k řešení incidentu, 
� vysoká cena služby v porovnání s konkurencí 
� 24 hodinové služby 
� nedostatečná fyzická zdatnost 
� neschopnost zásahu 

jakož i o nabídkách, které lépe (především finančně, nasazením pracovníků a 
vstřícným přístupem a aktivními návrhy na řešení problémů s bezpečností 
v našem domě) odpovídají naším potřebám. 
 
Výbor rozhodl v poměru 4:2 (proti pí. Hončlová a p.Samohejl) zatím nevypovídat 
smlouvu s bezpečnostní agenturou Fenix a pověřil L. Hončlovou, P. Samohejla a 



R. Netopilovou dalším jednáním se zástupcem bezpečnostní agentury Fenix, 
panem Veverkou, ve smyslu požádat pana Veverku o novou nabídku na ostrahu 
našeho domu. 
 
Tato nabídka bude posouzena s nabídkami stávajícími a na příštím jednání 
výboru bude znovu o bezpečnostní agentuře jednáno. 
 
Další požadavky na bezpečnostní službu: 

� nižší cena 
� znalost prostředí a obsluha počítače pro ovládání přístupového a 

kamerového systému 
� aktivní spolupráce a snaha řešit problémy na úrovni managementu 

hlídací agentury (očekáváme aktivitu a návrhy ze strany bezpečnostní 
agentury na řešení palčivých přetrvávajících problémů) 

� maximálně 12ti hodinové směny strážných 
� fyzická zdatnost ostrahy 
� schopnost ostrahy řešit sousedské problémy a dodržování domovního 

řádu 
� schopnost ostrahy řešit jednoduché technické problémy, znát uzavírací 

body médií (voda, teplo…), komunikovat s havarijní službou, 
� znát domovní řád, provozní řád garáží, požární řád, evakuační plány… 
� Zajistit pro ostrahu stálé osazenstvo (zamezit častému střídání 

strážných…!) 
� Pořádková činnost – dodržování čistoty, venčení psů, report zjištěných 

nedostatků správci… 
� Schopnost agentury navrhnout řešení problému s nevhodně parkujícími 

automobily, s obsazením cizích parkovacích míst v podzemních 
garážích… 

� Monitoring nedostatků – vedení knihy ostrahy, dokumentace potíží 
digitálním fotoaparátem, pravidelné reporty správci o nedostatcích (od 
nedokonalého úklidu až po zjištěné technické problémy) 

 
• 08/02/08 – úkol trvá, nabídka na instalaci světla zatím nebyla obdržena od 

poptaného dodavatele. 
 

• 09/02/08 – splněno, intervaly osvětlení byly prodlouženy. 
 

• 10/02/08 – splněno, p.Samohejl předal správci dokumentaci přístupového i 
kamerového systému v „papírové“ i digitální podobě a nyní je k dispozici pro 
potřeby našeho výboru, případně i výboru domů „G a H“ a k nahlédnutí pro 
vlastníky u správce. 

 
• 11/02/08 – Zajišt ění technického řešení, které nedovolí zamykání branek na 

trase chrán ěné únikové cesty do ulice Pod Harfou . 
Technické zařízení bude spočívat v znefunkčnění západky (nemožnost zamknout 
branku) a pouze možnost ovládání střelky zámkové vložky univerzálním klíčem. 
Bude provedeno v průběhu měsíce května. P.Samohejl předběžně dojednal 
provedení těchto prací zdarma dodavatelskou firmou. 

 
• 12/02/08 – splněno, polystyreny ve výtazích byly vyměněny, bohužel je již opět 

obyvatelé domů poškodili. Případná výměna se bude řešit v budoucnu. 
 



• 13/02/08 – splněno, popelnice byla přesunuta, stav u vchodu F1 se výrazně 
zlepšil. 

 
3. Kontrola stavu řešení jednotlivých bod ů dle zápisu z 3. sch ůze výboru 

• 01/03/08 – splněno, domovní řád (PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH 
PROSTOR) byl vyvěšen na web a do vchodů objektů. 

 
4. Projednání řešení aktuálních problému SVJ s panem Pontem 

• Branky v ulici Pod Harfou – projednána nabídka na zabezpečení vstupu 
nepovolaných osob do vnitrobloku brankami z ulice Pod Harfou. P. Samohejl 
pověřen poptáním dalších společností pro porovnání cenové nabídky. 
 
Předběžně výbor vyjádřil souhlas s osazením takového mechanického zařízení, 
které tomuto vstupu zamezí. 
 
02/04/08 – Poptávka k brankám v ulici Pod Harfou 
Poptávku zajistí P. Samohejl a předloží nabídky výboru k projednání. 
 

• Kouření – veškeré společné prostory uvnitř budov jsou nekuřácké (viz příručka 
uživatele bytové jednotky nebo domovní řád), přesto se v domě množí případy 
odhozených nedopalků nebo zapálené cigarety. Výbor projednal výzvu pro 
obyvatele domů k zákazu kouření:  
 
Vážení obyvatelé našeho domu, Žádáme vás o dodržová ní zákazu kou ření, 

odhazování odpadk ů a nedopalk ů uvnit ř budov, ve výtazích, z oken a 
balkon ů. Děkujeme Výbor SVJ NOVÁ HARFA I 

 
03/04/08 – Nákup a osazení samolepek zákazu kou ření 
Výbor prověřuje správce nákupem a osazením samolepek zákaz kouření a 
manipulace s ohněm ve společných prostorech (vchody, výtahy). 
 
04/04/08 – Překlad zákazu kou ření 
H Kollmanová přeloží text výzvy do angličtiny a ruštiny. Následně bude také 
vyvěšen ve vchodech a na webu. 

 
• Kontakty a důležitá čísla – kontaktní Informace k ostraze a správě budovy již jsou 

zveřejněny na nástěnkách, nyní jsou umístěny také na web (www.novaharfa.info) 
 

• Domovní řád – výbor vyjádřil potřebu přeložit domovní řád také do angličtiny pro 
cizince obývající bytové jednotky v objektech SVJ. 
 
05/04/08 – Překlad domovního řádu do angli čtiny 
H. Kollmanová provede přeložení domovního řádu do angličtiny a M. Glogar ho 
umístí na web. Správce ho následně zašle zahraničním majitelům bytových 
jednotek a jejich nájemníkům. 

 
• Parkování – neustále se objevují případy parkování automobilů mimo místa 

k tomu určených. 
 

Žádáme obyvatele a jejich návšt ěvníky, aby parkovali pouze na mís tech 
k tomu ur čených. P ři parkování na chodnících a trávnících dochází k je jich 

poškozování a tím znehodnocování majetku SVJ. 



 
 
06/04/08 – Dopln ění dopravního zna čení 
Výbor pověřil správce a L. Hončlovou jednat s Finepem o možnosti osazení 
vodorovného dopravního značení (žluté čáry) na místech, kde nyní parkují 
vozidla, a které jsou primárně určeny jako požární nástupní plochy. (zvláště 
vnitroblok kolem dětského hřiště). 

 
• Výtahy – ve vchodu F2 stále není ve výtahu sjednaná náprava označení pater. 

 
07/04/08 – Náprava ozna čení pater výtahu ve vchodu F2  
Pověřujeme správce urgencí firmy Otis ohledně výtahu ve vchodu F2. Stále je 
místo čísla 0 číslice 9 a hlasové oznámení nesouhlasí s čísly pater. 

 
• Přehled záloh – správcovská firma rozeslala předpis záloh za služby k jednotkám 

a garážovým stáním a předpis záloh na rok 2008. 
 
• 08/04/08 – Dálkové ovládání garážových vrat 

Projednán návrh na montáž dálkového ovládání garáží, které by zvýšilo 
uživatelský komfort používání garáží. Stávající možnost otevírání vrat příložným 
čipem zůstane zachována, jedná se o kombinované řešení. Cena z nabídky za 
instalaci ovládání vrat bez dálkových ovladačů je 64.613,- Kč (bez DPH), což je 
náklad cca 285,-Kč na jedno garážové stání. 
 
Výbor nabídku jednomyslně schválil a pověřil správce realizací ve smyslu 
nabídky. Realizaci provede firma AZ MAKRO s.r.o. vzhledem k záručním 
podmínkám, které tato společnost jako dodavatel těchto systémů poskytuje. 
 

• Digitální TV – Finep na základě zájmu vlastníků a dotazů členů výboru na své 
náklady v měsíci dubnu instaloval kanálové zesilovače pro příjem digitální 
televize. 

 
Nyní je možno přijímat digitální signálu DVB-T ve společných rozvodech 
televizního signálu. Šířeny jsou multiplexy A a B. (Vlastník samozřejmě musí mít 
setup box, nebo televizor vybavený tunerem pro příjem digitálního vysílání). 

 
• Nabídky finančních ústavů – v návaznosti na úkol 05/01/08 získané nabídky 

finančních ústavů pro vedení účtu společenství byly vyhodnoceny a nejlepší 
podmínky jsme poptali u KB (stávajícího finančního ústavu). 
 
09/04/08 – Vyjád ření KB k poptávce 
H. Kollmanová s L. Svobodová jsou pověřeny komunikací s KB a zaurgují 
vyjádření KB. 

 
• Údržba zeleně – projednán návrh rámcové smlouvy s firmou pro údržbu zeleně, 

kterou bude zajišťovat společnost Zuzana Syrovátková – zahradnické práce . 
Výbor smlouvu jednomyslně schválil. Na základě rámcové smlouvy budou 
prováděny jednotlivé objednávky zahradnických prací podle aktuálních potřeb. 
 
10/04/08 – Uzavření rámcové smlouvy na zahradnické práce 
Pověřujeme předsedkyni výboru podepsáním rámcové smlouvy. 

 



• Pojistná smlouva  – na příštím jednání je potřeba rozhodnout o uzavření pojistné 
smlouvy na další období, smlouva je na dobu určitou a termín ukončení smlouvy 
se blíží. 
 
11/04/08 – Nabídky pojiš ťoven  
R. Netopilová poptala pojišťovny o nabídky, které budou na příští schůzi 
vyhodnoceny. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili: Petr Samohejl 
 


