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

 
Č. 09/2008 

 
Datum schůze: 3.11.2008 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. Zemanová, 
R. Netopilová, L. Svobodová, P. Pont 
Omluveni: H. Kollmanová 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 1.12.2008 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. 
 

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. 
 
Dne 16.12.2008 má společenství Poděbradská naplánováno shromáždění 
vlastníků a tento investiční bod budou projednávat, více informací bude 
k dispozici až po shromáždění. 
 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Na realizaci společně s Finepem se pracuje, bude vyměněna jedna z branek pro 
přístup techniky především pro zimní úklid do vnitrobloku. Šířka bude 140cm. 
 

• 04/06/08 Stanovisko stavebního úřadu 
Úkol trvá, stanovisko stále nemáme. Podána stížnost na nečinnost úřadu, viz níže 
uvedený bod 01/08/08. 
 

• 03/07/08 Označení soukromého pozemku SVJ 
Úkol splněn, cedule označení soukromého pozemku jsou umístěny. Cena cedulí 
954Kč + drobné režijní náklady (šrouby, úchyty apod.). 
 

• 04/07/08 Zimní úklid (L. Svobodová) 
Pro zajištění zimního úklidu výbor i správce obdržel nabídky a provádí se jejich 
vyhodnocení. Podle nejpříznivější nabídky pro SVJ bude sepsána smlouva 
k  zajištění zimního úklidu. 
 

• 05/07/08 Cizinecká policie 
Kontakt s cizineckou policií navázán, situace s problematickými zahraničními 
nájemníky konzultována. Možné namátkové kontroly. 
 
 



• 01/08/08 – Stížnost na nečinnost úřadu 
Úkol splněn, stížnost sepsána a doručena na podatelnu úřadu Prahy 9 (souvisí 
s výše uvedeným bodem 04/06/08). 
 

• 02/08/08 Výzva k urychlenému uhrazení nedoplatků z vyúčtování služeb 2007 
Výzvy k nedoplatkům jsou připraveny a budou rozeslány. Náklady 
s administrativou spojené (poštovné apod.) budou zaúčtovány k tíži vlastníků bytů 
s nedoplatky. 
 

• 03/08/08 Vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb 2007 
Přeplatky budou vráceny vlastníkům, kteří si o ně zažádali, v nejbližší době. 
 

• 04/08/08 Reklamace zeleně 
Reklamace podána, zatím není k dispozici vyjádření dodavatele. 
 

• 05/08/08 Rozšíření počtu kontejnerů 
Úkol splněn – od středy 5.11.2008 bude k dispozici více kontejnerů. Jeden 
kontejner bude umístěn před vchod E2 (vnitroblok) a druhý před vchod F1. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Nefungující domovní telefon v F2 – domovní telefon byl v poruše. Od vchodu byli 
návštěvníci slyšet, hlas z bytu se však nepřenášel a nefunguje ovládání otevření 
dveří. Do termínu schůze byla závada odstraněna. 

 
• Nefunguje střelka u branky u F1 – střelka je v brance zaseknutá. 

 
01/09/08 Realizace opravy st řelky 
Pověřujeme správce zajištěním realizace opravy. 

 
• Doplnění samozavíračů (BRANO) do venkovního prostředí – u vstupních branek 

z ulice Pod Harfou jsou chybějící samozavírače důvodem nezavření branek.          
Výbor vyhodnotil tento nedostatek jako bezpečnostní riziko a v rámci nápravy 
rozhodl o instalaci samozavíračů a seřízení střelek zámku u těchto branek. 
 
02/09/08 Instalace samozavíra čů (BRANO) k brankám z ulice Pod Harfou a 
seřízení st řelek zámk ů těchto branek 
Pověřujeme správce poptat nabídky na realizaci. 
 

• Digitální televize v rozvodech domu – aktuálně není funkční šíření signálu DVB-T 
v společných rozvodech domu. Tento nedostatek je způsoben změnou vysílacích 
schémat šíření signálu DVB-T v Praze. 
 
Původně se v Praze šířil tzv. „Multiplex A“ a „Multiplex B“. 
 
Nyní jsou po Praze platné schémata „Vysílací sí ť 1 (veřejnoprávní multiplex) “ 
pro všechny 4 programy České televize (šířen na kanálu 53, frekvenci 730MHz, 
šířka pásma 8MHz) a „Vysílací sí ť 2“ pro komerční televize Nova a Prima (šířen 
na kanálu 41, frekvenci 634MHz, šířka pásma 8MHz). 
 
Původní multiplexy na původních frekvencích již nejsou distribučními 
společnostmi po Praze šířeny a bytové rozvody je třeba překonfigurovat dle výše 
uvedené změny. 



 
Více informací o DVB-T se dočtete také na webových stránkách: 
http://www.digitalnitelevize.cz 
http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/dvb-t-v-ceske-republice.html 
 
Do provedení úprav lze v rozvodech naladit a využít analogový signál programů 
ČT1, Nova a Prima. 
 
03/09/08 Digitální televize v rozvodech domu 
Pověřujeme správce poptáním prací spojených s úpravou konfigurace rozvodů 
pro šíření digitálního vysílání TV v rozvodech domu. 
 

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


