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

 
Č. 1/2009 

 
Datum schůze: 12.1.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, R. Netopilová, H. Kollmanová, L. Svobodo vá, P. Pont 
Omluveni: L. Hončlová, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. Zemanová 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídila: L. Svobodová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 9.2.2009 v 18:00 hod., kancelář správce 1003/C1 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Věnujte , prosím , zvýšenou pozornost bod ům 5 a 6 tohoto zápisu, kterým i se 
zavádí závazná pravidla pro postup SVJ p ři řešení p řeplatk ů a nedoplatk ů. 

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

 
• 08/02/08 Instalace světla 

Dne 16.12.2008 proběhlo shromáždění vlastníků společenství Poděbradská. 
Z důvodů nedostatečné účasti vlastníků nebylo možno hlasovat, shromáždění 
nebylo usnášeni schopné a úkol tedy nelze realizovat. 
 

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Nabídky předloženy investorovi. 
 

• 04/06/08 Stanovisko stavebního úřadu 
Stanovisko úřadu bylo získáno a zveřejněno ve vchodech a na webu společenství 
www.novaharfa.info. 
 
Vzhledem ke znění stanoviska stavebního úřadu vyzýváme zájemce o změny 
vnějšího vzhledu budovy (například pergoly, venkovní žaluzie, zasklení lodžie 
apod.), aby kontaktovali výbor na adrese podkovarska@seznam.cz se svými 
návrhy. 
 
Výbor s ohledem na stanovisko stavebního úřadu postupně sepíše navržené 
požadavky a předá tuto problematiku k řešení na schůzi shromáždění vlastníků 
jednotek. Se zájemci pravděpodobně proběhne předběžné jednání. Termín 
předběžného bude stanoven. 
 
Pokud SVJ odsouhlasí náklady s tím spojené, bude poptán architekt pro vytvoření 
návrhů předložených požadavků, které budou závazné pro vlastníky při realizaci 
změn vzhledu budovy. 
 

• 01/10/08 Samozavírače (BRANO) a výměna kliky u branek do vnitrobloku 
Materiál připraven, jakmile pominou mrazy, bude provedeno. 
 

• 02/10/08 Oprava omítky a malby u výtahu ve vchodu F2 
Opravy provedeny. 



 
• 03/10/08 Nabídky na obložení stěn 

Podklady nabídek pro SVJ se připravují. 
 

• 04/10/08 Náhrada zrcadla ve výtahu F2 
Splněno – náhrada zrcadla provedena, náklady na zrcadlo 1 900 Kč. 
 

• 05/10/08 Aktuální seznam reklamací 
Úkol trvá. 
 

• 06/10/08 Objednávka velkoobjemového kontejneru 
Splněno – kontejner byl objednán a k dispozici. 
 

• 07/10/08 Vypracování a zaslání stížnosti 
Splněno – výbor podal stížnost na OSZ Praha 9. 
 

• 08/10/08 Vypracování výzvy vlastníkům 
Vypracováno a s dlužníky se jedná. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 
01/01/2009 Přeobjednání svozu odpadu 
Výbor pověřuje správce přeobjednáním odvozu odpadu na dny neděli, úterý a 
pátek. Aktuálně se odpad odváží pondělí, středa a pátek. 
 
Přeobjednáním se pokusíme řešit přeplnění kontejnerů během víkendu. Tato 
varianta byla zvolena jako levnější, aby se nemusel navyšovat počet kontejnerů, 
což by vedlo k značnému navýšení nákladů na svoz odpadu. 
 
02/01/08 Daňové p řiznání SVJ za rok 2008 
Výbor pověřuje účetní připravit podklady pro daňové přiznání SVJ za rok 2008. 
 

• Řešení přeplatků a nedoplatků – pro urychlení celého procesu řešení přeplatků a 
nedoplatků budou zavedena následující opatření: 
 

5. Řešení p řeplatk ů na základ ě kontroly stavu b ěžného roku  
1. V běžném roce není evidován nedoplatek 

a) bagatelní přeplatek do 300,-Kč – bude automaticky převedeno jako 
zaplacená záloha do běžného roku a člen neobdrží výzvu k určení 
podmínek převodu, pouze informaci o uložení zálohy 
 

b) částku > Kč 300,-Kč – lze vyplatit dle pokynu člena na jeho náklady 
(poštovné, bankovní poplatky) nebo také započíst do běžného roku. 
Člen obdrží výzvu, aby předal pokyn, jak s přeplatkem naložit. 
Nepředáním pokynu od člena do 30.9. budou peníze automaticky 
započteny. 
 

2. V případě nedoplatků – vzájemné započtení pohledávek a dále informace 
dle stavu: 
a) po započtení zůstává v běžném roce nedoplatek – člen obdrží informaci 

o započtení a aktuálním nedoplatku 
 



b) po započtení zůstává v běžném roce bagatelní přeplatek do Kč 300,-
Kč) – převedení jako zaplacená záloha do běžného roku – člen obdrží 
informaci o započtení a uložení zálohy 
 

c) po započtení zůstává v běžném roce částku > Kč 300,-Kč – lze vyplatit 
dle pokynu člena na jeho náklady (poštovné, bankovní poplatky) nebo 
započíst do běžného roku. Člen obdrží informaci o možnosti započtení 
nebo výplatě dle jeho pokynu. Nepředáním pokynu od člena do 30.9. 
budou peníze automaticky započteny. 

 
6. Řešení nedoplatk ů na základ ě kontroly stavu b ěžného roku  

1. Vždy k ukončenému čtvrtletí – informace členům (u zmocněných RK pak 
jim) o stavu evidovaných nedoplatků – hranice výše nedoplatku 
stanovena na 300,-K č, bude-li tedy mít člen nedoplatek ke kontrolnímu 
datu do této výše, nebude to bráno jako významný nedoplatek, aby cena 
administrativy nepřekročila hodnotu nedoplatku, a lze jej uhradit až 
s konečným vyúčtováním kalendářního roku. 
 

2. Po uzavření kalendářního roku – společenství obdrželo veškerá 
vyúčtování (předpoklad dle stavu k 30.6.) SVJ odešle výzvu k plnění s 
termínem úhrady do 30-ti dnů. 
 

3. Po vyhodnocení – kontrola, zda platby členů dorazily (předpoklad dle 
stavu k 31.8.) bude následovat druhé oznámení o předání případu smluvní 
AK při neuhrazení do 15-ti dnů. 
 

4. Po vyhodnocení – kontrola reakce na opakovanou výzvu zaplacení 
(předpoklad dle stavu k 30.9.) bude předán případ smluvní AK k podání 
žaloby na zaplacení. 

 
Zapsal: Martin Glogar 


