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

 
Č. 07/2008 

 
Datum schůze: 3.9.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, R. Netopilová, J. Ou ředník, P. Samohejl, 
B. Zemanová, H. Kollmanová , P. Pont 
Omluveni: 0 
Nepřítomni:0 
Schůzi řídil: L. Svobodová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 1.10.2008 v 18:00 hod., kancelář správce 1003/C1 

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

 
• 08/02/08 Instalace světla 

Úkol trvá – 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. 
Práce dokončeny. 

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

osob do vnitrobloku 
Práce dokončeny. 
 

• 05/04/08 Překlad domovního řádu do angličtiny 
Úkol dokončen, anglická verze domovního řádu je k dispozici na stránkách 
společenství (www.novaharfa.info). 
 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Úkol trvá – branky se prozatím průběžně řeší. Realizaci zajistí FINEP a branky 
budou rozšířeny na 100cm. 
 

• 01/06/08 Vybrat dodavatele a podepsat smlouvu - ostraha objektů SVJ 
Úkol trvá a byl hlavním tématem této schůze výboru. Pracuje se na doladění 
smlouvy s dodavatelem. Probrány připomínky jednotlivých členů k návrhu 
smlouvy potenciálního dodavatele. 
 
01/07/08 Schůzka se zástupci výboru G, H a dodavatelskou firmou 
Výbor pověřil Lucii Hončlovou, aby probrala připomínky k návrhu smlouvy našeho 
výboru s připomínkami výboru SVJ objektů G, H a následně se sešla se zástupci 
bezpečnostní agentury a přednesla finální podobu smlouvy. 
 

• 02/06/08 Doplňující podklady k ročnímu vyúčtování 
Doplňující podklady k ročnímu vyúčtování byly připraveny a zaslány spolu 
s ročním vyúčtováním. 
 

• 03/06/08 Výtah ve vchodu F2 



Do větrací šachty byl doplněn ventilátor, který pomáhá chladit strojovnu a 
nedostatek s přehříváním výtahu se již neprojevuje. 
 

• 04/06/08 Stanovisko stavebního úřadu 
Úkol trvá. 
 

• 05/06/08 Text upozornění vlastníkům problémových bytů 
Úkol trvá. 

 
3. Projednání řešení aktuálních problému SVJ 

 
• Kooperativa – zástupce pojišťovny požádal o schůzku s výborem. Důvodem je 

zjistění stavu pojistěných nemovitostí. 
 

02/07/08 Schůzka se zástupcem Kooperativy 
Pověřujeme Lucii Hončlovou za výbor SVJ  komunikací s Kooperativou ohledně 
žádané schůzky. 

 
• Označení soukromého pozemku SVJ – výbor rozhodl označit cedulemi soukromý 

pozemek vnitroblok. 
 
03/07/08 Označení soukromého pozemku SVJ 
Pověřujeme správce zajištěním příslušných cedulí a jejich instalaci na domluvená 
místa. 
 

• Zimní úklid – na blížící se zimu hledáme dodavatele údržby chodníků. 
 
04/07/08 Zimní úklid 
Pověřujeme Lucii Svobodovou oslovit potenciální zájemce o tuto zakázku podle 
specifikací zimního úklidu pana Ponta (výměry pozemků pro úklid). 

 
• Cizinecká policie – množí se stále problémy s osobami cizí národnosti obývající 

bytové jednotky v budovách SVJ. Výbor připraví podnět pro kontrolu cizinecké 
policie, zda jsou osoby hlášené v objektech SVJ legálně. 
 
05/07/08 Cizinecká policie 
Pověřujeme Renátu Netopilovou zajistit kontakt na cizineckou policii pro přípravou 
podnětu kontroly. 

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


