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

 
Č. 08/2008 

 
Datum schůze: 1.10.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. Zemanová, 
H. Kollmanová , P. Pont 
Omluveni: 0 
Nepřítomni: R. Netopilová  
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 3.11.2008 v 18:00 hod., kancelář správce 1003/C1 

 
2. Důležitá sd ělení 

 
Vyzýváme vlastníky, kte ří ještě neuhradili nedoplatky za rok 2007, aby tak 

učinili v nejkratším možném termínu na ú čet spole čenství – viz. vyú čtování. 
 

Nová spole čnost zajiš ťující ostrahu: b.i.g. FM service s.r.o.  
Nové telefonní číslo na ostrahu je 777 077 629 

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

 
• 08/02/08 Instalace světla 

V rámci instalace kamer, kterou plánuje společenství Poděbradská (objekty G,H), 
bude nainstalováno i osvětlení průchodu do vnitrobloku na pohybové čidlo. 
 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Branky budou vyměněny na náklady FINEPu; budou 1m široké. Děkujeme 
FINEPu za realizaci. Branky jsou dnes 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. 
 

• 01/06/08 Vybrat dodavatele a podepsat smlouvu - ostraha objektů SVJ 
Smlouva s novým dodavatelem byla precizně vypracována, veškeré naše 
požadavky na povinnosti ostrahy byly splněny a odsouhlaseny dodavatelem a 
smlouva byla podepsána. Smlouva je k vidění u správce objektu v kanceláři. 
 
Od 30.9.2008 od 19:00 hod. zajišťuje ostrahu objektů E, F, G, H společnost b.i.g. 
FM service s.r.o.  se sídlem Třebešovská 109/11, Praha 9, 193 00 zastoupená: 
jednatelem společnosti panem Vladimírem Rambouskem. Nové telefonní číslo 
na ostrahu je 777 077 629.  
 

• 04/06/08 Stanovisko stavebního úřadu 
Úkol trvá, stanovisko stále nemáme. 
 
01/08/08 – Stížnost na ne činnost ú řadu 
Výbor pověřuje L. Svobodovou podat stížnost na nečinnost úřadu. 
 

• 05/06/08 Text upozornění vlastníkům problémových bytů 



S pomocí FINEPu byl problém s problematickými byty vyřešen. Děkujeme 
FINEPu za spolupráci. Výpovědi dvou nájemníků problematických bytů jsou 
podány k 31.10.2008. 
 

• 01/07/08 Schůzka se zástupci výboru G, H a dodavatelskou firmou na ostrahu 
objektů (L. Hončlová, L. Svobododá, V. Němec) 
Schůzka proběhla, byly upřesněny společné požadavky na novou ostrahu objektů 
– viz bod 01/06/08. 
 

• 02/07/08 Schůzka se zástupcem Kooperativy (L. Hončlová) 
Schůzka proběhla, zástupce pojišťovny konstatoval, že jsou předmětné domy 
v souladu s pojištěním bytových domů. Smlouva je k vidění u správce objektu 
v kanceláři.  
 

• 03/07/08 Označení soukromého pozemku SVJ 
Úkol trvá, cedule jsou objednány. Budou na betonové zítce u průchodu a druhá 
dole na značce. Nákup i instalací je pověřen správce objektu. Provedeno bude 
během měsíce října 2008. 
 

• 04/07/08 Zimní úklid (L. Svobodová) 
Úkol trvá, hledá se dodavatelská firma pro zajištění zimního úklidu. 
 

• 05/07/08 Cizinecká policie (R. Netopilová, L. Svobodová) 
Úkol trvá – Pověřujeme Renátu Netopilovou zajistit kontakt na cizineckou policii 
pro přípravou podnětu kontroly. 
 
 

4. Projednání řešení aktuálních problému SVJ 
 
Nedoplatky za rok 2007 – projednán aktuální seznam dlužníků, kteří ještě 
neuhradili nedoplatky za rok 2007. 
 
02/08/08 Výzva k nedoplatk ům 
Pověřujeme Renátu Netopilovou řešením nedoplatků a realizací výzvy 
vlastníkům, kteří neprovedli úhradu nedoplatku. Náklady s tím spojené (poštovné 
apod.) bude zaúčtováno k tíži vlastníkům. Termín do příští schůze výboru. 
 

• Přeplatky za rok 2007 – od poloviny října bude probíhat vyplácení přeplatků 
vlastníkům na účty, které uvedli na formuláři pro správcovskou firmu. 
 
03/08/08 Vyplácení p řeplatk ů 
Pověřujeme paní účetní realizací vyplácení přeplatků vlastníkům za rok 2007. 
 

• Zahradnické práce a reklamace zeleně – rostliny, které se neujaly, byly 
správcovskou firmou reklamovány. Zároveň bude reklamace rozšířena o další 
rostliny podle aktuálního stavu zeleně. 
 
04/08/08 Reklamace zelen ě 
Pověřujeme pana Ponta řešením reklamace zeleně s dodavatelskou společností. 

 
• Popelnice – během víkendu jsou popelnice často přeplněny. Proto již byl občas 

realizován mimořádný nedělní odvoz odpadu. Výbor projednal se správcem 



potřeby kapacity popelnic a navrhuje rozšíření množství popelnic a to o 1 ve 
vnitrobloku (u vchodů objektu E) a 1 popelnici u vchodu F1. 

 
05/08/08 Rozšíření počtu popelnic 
Pověřujeme správce doobjednáním 2 kontejnerů pro svoz odpadu, kontejnery 
budou umístěny před vchod E (vnitroblok) a F1. 
 

• Úklid garáží – vzhledem k čistotě v garážích nebude realizován úklid garáží 
v měsíci listopadu.  

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Zápis doplnil: Lucie Hončlová 


