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

 
Č. 06/2008 

 
Datum schůze: 16.7.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, P. Samohejl, 
B. Zemanová, H. Kollmanová , P. Pont 
Omluveni: L. Svobodová 
Nepřítomni:0 
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 3.9.2008 v 18:00 hod., kancelář správce 1003/C1 

 
2. Důležitá sd ělení 

 
Ve dnech 30.7. - 31.7.2008 prob ěhne úklid garáží . 

 
Prosíme, aby v termínech podle rozpisu úklidu, kter ý bude na vchodech do 

garáží neparkovaly auta a mohlo dojít k úklidu. 
 

Informujeme obyvatele, že se poda řilo dohodnout ukon čení nájemní smlouvy 
a vyst ěhování nájemník ů bytu E1/2002. 

 
Nájemníci své chování nebyli schopni p řizpůsobit dobrým mrav ům a 

významným zp ůsobem porušovali pravidla řádného ob čanského soužití a 
domovního řádu. 

 
Apelujeme na obyvatele, chovejte se k sob ě rozumn ě a ohledupln ě, chceme 

přece všichni žít v p říjemném prost ředí našeho spole čného domu. 
 

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

• 08/02/08 Instalace světla 
Úkol trvá – Pan Pont obdržel nabídku od ROSSe a domlouvá se dále realizace 
s SVJ Poděbradská. 

 
• 11/02/08 Zajištění technického řešení, které nedovolí zamykání branek na trase 

chráněné únikové cesty do ulice Pod Harfou. 
Souvisí s úkolem 03/05/08 – probíhá realizace zakázky a úprava konstrukce 
branek. Do konce července by měla být práce dokončena. 
 

• 01/04/08 Problémy s ostrahou 
Po dohodě se sousedním SVJ Poděbradská (objekty G, H) byla podána výpověď 
společnosti Agency of Security Fenix zajišťující aktuálně ostrahu objektů SVJ. 
Běží výpovědní lhůta smlouvy a probíhá výběrové řízení na zajištění ostrahy po 
výpovědní lhůtě. Jsou poptány bezpečnostní agentury o jejich nabídky k zajištění 
ostrahy a nabídky se průběžně vyhodnocují. Poptávané služby viz. předchozí 
zápis. 
 
01/06/08 Vybrat dodavatele a podepsat smlouvu - ost raha objekt ů SVJ 



Výbor vybere a podepíše smlouvu s dodavatelem, který nabídne nejvhodnější 
servis spojený se zajištěním ostrahy objektů SVJ ve shodě s SVJ Poděbradská 
(objekty G, H). 

 
• 03/05/08 Branky v ulici Pod harfou – zabezpečení a ztížení vstupu nepovolaných 

osob do vnitrobloku 
Probíhá realizace zakázky a úprava konstrukce branek. Do konce července by 
měla být práce dokončena. 
 

• 03/04/08 Nákup a osazení samolepek zákazu kouření 
Splněno – samolepky byly rozmístěny po budovách. 
 

• 05/04/08 Překlad domovního řádu do angličtiny 
Hana Kolmanová na úkolu pracuje je nutné ho dokončit do 25.7.2008. 

 
• 08/04/08 Dálkové ovládání garážových vrat 

Úpravy pro možnost dálkového ovládání garážových vrat je dokončeno. Aktuální 
cena dálkového ovladače je 1198,-Kč s DPH. Objednat, zaplatit a vyzvednout 
ovladač lze u správce objektu. K ročnímu vyúčtování bude přiložena informace o 
možnosti koupě dálkového ovládání garážových vrat pro osoby s právem vjezdu 
do garáží. 
 

• 09/04/08 Vyjádření KB k poptávce 
Splněno – nejvhodnější podmínky byly získány u stávajícího poskytovatele služby 
(Komerční Banka) s drobnými modifikacemi stávající smlouvy o vedení účtu. 
 
Bankovní účet byl převeden na SVJ. Pro lepší kontrolu plateb byla zavedena 
autorizace plateb. K autorizaci platby jsou potřeba dvě osoby, tzn. dva  členové 
výboru s právem k autorizaci platby. 

 
• 11/04/08 Nabídky pojišťoven 

Byla vybrána nejvhodnější nabídka pojištění a uzavřena nová pojistná smlouva 
na budovy SVJ. Při zkoumání nabídek, doporučení a možnosti využití obchodních 
slev byla využita makléřská společnost Safety Servis s.r.o . Smlouva je uzavřena 
na období 9.7.2008 (do 8.7.2008 je platná předchozí smlouva o pojištění) do 
8.7.2013 mezi subjekty SVJ Nová Harfa I - Podková řská  a Kooperativa 
pojiš ťovna, a.s.  Celkové roční pojištění činí 169.785,-Kč. Pro zájemce o 
podrobnější informace je kopie smlouvy k dispozici u správce k nahlédnutí. 
 

• 01/05/08 Roční vyúčtování 
B. Zemanová a L. Svobodová provedly kontrolu účetních dokladů u paní 
Klamertové, vyúčtování bude rozesláno. Do vyúčtování budou vloženy doplňující 
informace pro členy SVJ (zmenšený tisk 2 stránky na A4 pro úsporu tisku). Jedná 
se o následující informace: 

• Domovní řád – soubor pro tisk připraví M. Glogar (nutné též dokončit 
překlad domovního řádu do angličtiny – úkol 05/04/08 dokončí H. 
Kollmanová). 

• Stanovisko k pergolám – soubor pro tisk připraví M. Glogar. 
• Detailnější popis rozúčtování plateb – soubor pro tisk připraví B. 

Zemanová a L. Svobodová. 
• Nepřizpůsobiví spoluobčané – informaci k řešení problémů s 

nepřizpůsobivými spoluobčany připraví R. Netopilová. 



• Dálkové ovládání garáží – oznámení o možnosti dálkového ovládání 
garážových vrat a nabídce zakoupení dálkového ovladače. Soubor pro 
tisk připraví M. Glogar z podkladů připravených P. Samohejlem. 

• Zákaz kouření – dříve zveřejněné výzvy zákazu kouření. 
 

02/06/08 Doplňující podklady k ro čnímu vyú čtování 
Výše uvedené podklady (přílohy k vyúčtování) je potřeba připravit pro PPM do 
25.7.2008, následně PPM podklady do obálek přiloží a rozešle vyúčtování. 

 
• 02/05/08 Odečty spotřeby – voda, elektřina, teplo 

Splněno – stav odebíraných komodit je odečítán a zaznamenáván v pravidelných 
měsíčních intervalech. 
 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Úkol trvá – proběhlo jednání pana Ponta s paní Cuřínovou (FINEP) a branky se 
prozatím průběžně řeší. 

 
4. Projednání řešení aktuálních problému SVJ 

• Čištění výtahů – postupně probíhá čištění výtahů a odstranění polystyrenových 
ochranných desek, které měly chránit výtahy během stěhování.  
 
Výbor zaznamenal několik stížností na čistotu výtahů, byly provedeny i nápravné 
kroky a například ochranné polystyreny ve výtazích vyměněny (úkol 12/02/08). 
Přesto dnes výtahy i díky chování nájemníků bytových domů zanedbaně.. 
 
Výbor apeluje na obyvatele dom ů, aby se chovali ve výtazích a  
na chodbách d ůstojn ě lidskému soužití a neni čili zbyte čně majetek 
spole čný všem vlastník ům bytových jednotek.  
 

• Výtah ve vchodě F2 – s výtahem v tomto vchodu jsou zaznamenány a řešeny 
komplikace s jeho provozem. Výtah se často zasekává a nějakou dobu vždy 
nejede. Byla identifikována příčina, jedná se špatné odvětrávání strojovny a s tím 
související přehřívání strojovny. Při stoupnutí teploty nad povolenou mez řídící 
elektronika výtahu z bezpečnostních důvodů výtah na čas zastaví, aby nedošlo 
k jeho poškození. Po vychladnutí je výtah automaticky opět v provozu. Proto ty 
výpadky. Problém je řešen s dodavatelem stavby a výtahu. 
 
03/06/08 Výtah ve vchodu F2 
Kontrolovat a průběžně monitorovat stav řešení reklamace výtahu/stavby ve 
vchodu F2. 
 

• Kryty světel na chodbách – pan Pont informoval výbor o krádežích několika krytů 
světel na chodbách. Budou nakoupeny nové kryty na náklady SVJ. 
 
Výbor žádá obyvatel e, aby u pozornili na podez řelé činnosti neslu čující se 
s řádným ob čanským soužitím v objektech p ři manipulaci s podobným 
zařízením, abychom p ředešli t ěmto dodate čným a p ředevším zbyte čným 
náklad ům, které jdou samoz řejmě k tíži SVJ.  
 

• Vyjádření stavebního úřadu – výbor zatím neobdržel stanovisko stavebního úřadu 
k pergolám a podobným zařízením měnící vzhled domu. 
 
04/06/08 Stanovisko stavebního ú řadu 



Kontrola, zda dorazilo stanovisko úřadu, případně urgence žádosti o stanovisko 
úřadu. 
 

• Problémové bytové jednotky – resp. jejich nájemníci. Výbor zašle upozornění 
majitelům problémových bytů. Jedná se o byty, kde nájemníci nepřizpůsobují své 
chování řádnému občanskému soužití. 
 
05/06/08 Text upozorn ění vlastník ům problémových byt ů 
R: Netopilová připraví text upozornění majitelům problémových bytů. Toto 
upozornění bude výborem zasláno majitelům bytů. 
 

• Požár v bytové jednotce F2/5049 – v této bytové jednotce dne 14.6.2008 
nájemníci způsobili požár. 
 

Jelikož se nejednalo o nehodu, ale o úmyslné založe ní ohn ě z důvodů 
vypalování izolace kabel ů, který se stal pro nájemníky nezvladatelný, a 

musely proto být povolány hasi čské jednotky, jedná se o hrubé porušení 
domovního řádu a významné obecné ohrožení okolních obyvatel do mu a 

jejich majetku. 
 

Výbor proto požádal realitní kancelá ř o ukon čení nájemního vztahu 
s těmito nájemníky. 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Zápis doplnil: Lucie Hončlová, Bohumila Zemanová 


