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

 
Č. 05/2008 

 
Datum schůze: 11.6.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, P. Samohejl, 
L. Svobodová, B. Zemanová, H. Kollmanová (od 19:45 hod.), P. Pont 
Omluveni:0 
Nepřítomni:0 
Schůzi řídil: B. Zemanová  
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 16.7 2008 v 18:00 hod., kancelář správce 1003/C1 

 
2. Důležitá sd ělení 

 
Proběhne pláno vaná odstávka tepla a teplé vody  

Ve dnech 14.7.08 až 20.7.08 
 

3. Kontrola stavu řešení otev řených bod ů dle p ředchozích zápis ů schůze výboru 
 

• 04/02/08 Kontrola smluv – úkol uzavíráme. Smlouvy byly podrobeny šetření a 
tam, kde je třeba provést změna/úprava výborem SVJ, dochází v rámci nových 
úkolů k řešení ( aktuálně ostraha, pojištění domů, zahradnické práce) 

 
• 05/02/08 Finanční výkazy – úkol průběžně řešen. Od paní účetní získány reporty 

hospodaření SVJ, které poskytují dostatečné informace. 
 
01/05/08 Roční vyú čtování 
Správce informoval výbor, že by mělo být roční vyúčtování připraveno do konce 
června. Na základě rozhodnutí výboru bude vyúčtování pozdrženo (o posunu bylo 
provedeno hlasování výboru a to (5/1/2), protože musí proběhnout kontrola 
vyúčtování výborem. Výbor stanovil termín rozeslání vyúčtování po kontrole na 
konec července 2008. Výbor pověřil B. Zemanovou a L. Svobodovou k provedení 
kontroly. 

 
02/05/08 Odečty spot řeby – voda, elekt řina, teplo 
Pověřujeme správce provádět pravidelně každý měsíc odečet spotřeby elektřiny, 
tepla a vody.Údaje poslouží jako podklad pro rozhodování výboru a případné 
jednání s dodavateli těchto komodit. 

 
• 08/02/08 Instalace světla – úkol trvá 
 
• 11/02/08 Zajištění technického řešení, které nedovolí zamykání branek na trase 

chráněné únikové cesty do ulice Pod Harfou. 
Technické zařízení spočívající v znefunkčnění západky (nemožnost zamknout 
branku) a pouze možnost ovládání střelky zámkové vložky univerzálním klíčem. 
Bude provedeno spolu s montáží dalších zařízení na těchto brankách viz bod 
02/04/08. 
 
 



• 01/04/08 – Problémy s ostrahou 
L. Hončlová a P. Samohejl projednali dle úkolu z minulého zápisu se zástupcem 
společnosti Agency of Security Fenix nedostatky ostrahy a požádali o nabídku, 
která by lépe odpovídala potřebám našeho SVJ, tj: 

� 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) 
 
Výbor obdržel nabídku ostrahy od stávající společnosti Agency of Security Fenix, 
dále od společnosti b.i.g. FM service s.r.o. a ABL. 
 
Nabídku společnosti FENIX pracovní skupina (L.Hončlová a P.Samohejl) označila 
jako nejméně vhodnou vzhledem k ceně, přístupu managementu, chování a 
výkonu samotných strážců, kteří jsou velmi kritizováni i ze strany vlastníků. Dle 
názoru pracovní skupiny se jako nejvstřícnější a zároveň cenově nejvhodnější jeví 
nabídka společnosti b.i.g. FM service s.r.o.  
 
Výbor pověřil L. Svobodovou a L. Hončlovou znovu kontaktovat druhý výbor a 
projednat s nimi změnu společnosti zajišťující ostrahu.a pokusit se nepřerušit 
kontinuitu společného přispívání na ostrahu i pokud bude vybrána jiná společnost 
než dosavadní. 
 
Pokud toto jednání nebude úspěšné, bude náš výbor o této problematice jednat 
na příští schůzi zcela samostatně a může přijmout řešení bez ohledu na 
dodatečné požadavky druhého výboru. Výbor má za to, že neudržitelná 
bezpečnostní situace v domě a okolí, která je po právu vlastníky a obyvateli 
kritizována, má přednost před ostatními zájmy a, a výbor ji musí řešit. 

 
02/04/08 – Branky v ulici Pod harfou – zabezpečení ztížení vstupu nepovolaných 
osob na schodiště a do vnitrobloku 
Petr Samohejl na základě úkolu z minulé schůze výboru předložil výboru tři 
nabídky. 



Výbor vybral jednomyslně nabídku společnosti AZ MAKRO s.r.o., jejíž nabídka 
byla cenově srovnatelná s dalšími, ale navíc obsahovala kompletní úpravu 
stávajících branek žárovým zinkováním. 
 
Ochrana vstupu spočívá v provedení takových technických úprav u obou  branek, 
resp. vstupních prostor na schodiště z ulice Pod Harfou, které: 

� znemožní použití kliky zvenčí (dosud bohužel bylo možné si zvnějšku 
otevřít) 

� odstranění nevhodných příčných kulatin v brance 
� vyplnění plochy branky žárově pozinkovaným tahokovem (je například 

použito u přístřešků na popelnice) 
� osazení rámu vyplněného také žárově pozinkovaným tahokovem v nyní 

volném prostoru nad brankou 
� stávající konstrukce bude tryskána a povrchově upravena žárovým 

zinkováním 
� konstrukce je po dokončení předpokládána jako naprosto bezúdržbová. 
� cena prací je 70 960,-Kč bez DPH. 

 
03/05/08 Branky v ulici Pod harfou – zabezpe čení a ztížení vstupu 
nepovolaných osob do vnitrobloku 
Výbor pověřil jednomyslně správce objednáním úpravy branek u výše uvedené 
společnosti a technickým dohledem nad realizací zakázky. Realizace se 
předpokládá v měsíci červenci 2008.. 
 

• 03/04/08 – Nákup a osazení samolepek zákazu kouření 
Správce předložil ke schválení vzory samolepek s piktogramy zákazu kouření. 
Výbor jeden typ vybral a pověřil správce jejich opatřením a rozmístěním 
v domech. 
 

• 04/04/08 – Překlad zákazu kouření 
Výzva bude vyvěšena v prostorách domu a na webových stránkách společenství. 
 

Dear inhabitants of our house, We ask for respect f or the prohibition of 
smoking, throwing off garbage and cigarette-ends in side the buildings, lifts, 

from windows and balconies. Thank you Committee SVJ  NOVA HARFA I 
 

Дорогие жители нашего дома, Мы просим соблюдать запрет на 
курение, отбросить мусора и окурокoв внутри зданий, лифтов, из окон 

и балконов. Спасибо Комитет SVJ Новa Aрфа I 
 

• 05/04/08 – Překlad domovního řádu do angličtiny 
Hana Kolmanová na úkolu pracuje. 
 

• 06/04/08 – Doplnění dopravního značení 
Pan Beránek z Finepu vstřícně osobně prověřil situaci a pověřil projektanta 
doplněním dopravního značení. Projektant provedl doplnění značení do projektu 
budov a toto značení bude předloženo dopravnímu odboru. Výbor taktéž děkuje 
panu Ing. Rejchrtovi (Finep) za ochotu řešit tento nedostatek. 

 
• 07/04/08 – Náprava označení podlaží výtahu ve vchodu F2 

Splněno – náprava byla provedena a značení výtahu je již v pořádku. 
 
• 08/04/08 – Dálkové ovládání garážových vrat 



Objednáno, realizace konec 06/2008 – počátek 07/2008. 
 

• 09/04/08 – Vyjádření KB k poptávce 
Úkol trvá, L. Svobodová informovala výbor o výsledcích hledání nejvhodnějšího 
bankovního domu výbor a dále jedná s KB. 

 
• 10/04/08 – Uzavření rámcové smlouvy na zahradnické práce 

Splněno, smlouva podepsána (podrobněji viz. zápis ze 4. schůze výboru). 
Uvedené služby našemu SVJ bude poskytovat společnost Zuzana Syrovátková – 
zahradnické práce. 

 
• 11/04/08 – Nabídky pojišťoven 

Úkol trvá - výše plnění pojistky budov bylo stanoveno na 600 mil. R. Netopilová 
zajišťuje další informace k možnostem pojištění (pojistné podmínky apod.) 

 
4. Projednání řešení aktuálních problému SVJ 

• Konstrukce instalované vlastníky ve společných prostorech domu - výbor 
diskutoval o problematice různých konstrukcí instalovaných vlastníky ve 
společných prostorech domu (stínící technika, pergoly, markýzy, satelity 
umísťované na fasády, střechy, atd…) i o konstrukcích, které narušují funkčnost 
společných prostor, nebo mění parametry domu (například osazení klimatizační 
jednotky na fasádu nebo balkon bytu nesplní hlukové normy v bytě souseda a tím 
i akustickou pohodu jeho bytu…) 
 
Výbor má za to, že se jedná o svévolný zásah do práv ostatních vlastníků, který 
nebyl s nikým projednán, schválen a povolen, a který může mít vliv na stavební 
konstrukce, (může třeba ovlivňovat úspěšné vymáhání případných záručních 
oprav), může být příčinou i závažných škod (například poškození vodorovné 
izolace na předzahrádce může způsobit značné škody zatékáním do garáží). Dále 
se může jednat o zásahy, které mění vzhled domu, a které nebyly obsahem 
projektové dokumentace a nebyly zkolaudovány, a které mohou podléhat 
schválení potřebného počtu členů našeho SVJ pro získání územního souhlasu 
nebo i stavebního povolení stavebního odboru. 

 
Výbor se domnívá, že by vlastnící měli dodržovat pokyny uvedené v příručce 
uživatele bytové jednotky a zároveň navrhuje v případě zájmu pokusit se připravit 
technické podklady pro instalaci výše zmíněné stínící techniky (pergoly, markýzy, 
zasklívání balkonů…), které by byly předloženy ke schválení na příštím 
shromáždění vlastníků ke schválení jako jednotné technické řešení, které by 
fakultativně vlastníci mohli využít. 
 

• Branky ve vnitrobloku – s Finepem je projednáván problém branek ve vnitrobloku, 
které jsou příliš úzké pro vjezd techniky pro údržbu chodníků (zvláště sněžných 
pluhů). Finep si uvědomuje tento nedostatek, který již řeší v etapě III a přislíbil 
pomoc při řešení tohoto problému i u naší etapy. 
 
04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Výbor pověřil správce o průběžnou komunikaci s Finepem v této záležitosti. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar  
Zápis doplnil: Petr Samohejl, Bohumila Zemanová, Lucie Hon člová  


