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

 
Č. 2/2009 

 
Datum schůze: 16.2.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: M. Glogar, H. Kollmanová, J. Ou ředník, P. Samohejl, P. Pont 
Omluveni: R. Netopilová, L. Hon člová, B. Zemanová, L. Svobodová 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídil: M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 16.3.2009 v 18:00 hod., kancelář správce, etapa 3, 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 
V etapě II krátkodob ě vypadl vstupní systém do domu . I když je tento systém 

velmi spolehlivý, na základ ě této zkušenosti Vás chceme informovat: 
 

Pokud dojde k výpadku vstupního systému do domu, lz e požádat ostrahu, 
která zajistí vstup do domu klí čem, který má v úschov ě. 

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

 
• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 

Úkol trvá. 
 
• 01/10/08 Samozavírače (BRANO) a výměna kliky u branek do vnitrobloku 

Splněno, brana nainstalována. 
 

• 03/10/08 Nabídky na obložení stěn 
Došlo k zaměření ploch, kde by byla provedena úprava. Zpracovává se nabídka u 
dodavatele. 
 

• 05/10/08 Aktuální seznam reklamací 
Reklamace se průběžně vyřizují, nejsou hlášeny závažné závady. 
 

• 08/10/08 Vypracování výzvy vlastníkům 
Osoba pracující na výzvách byla omluvena z jednání. 
 

• 01/01/2009 Přeobjednání svozu odpadu 
Přeobjednání svozu provedeno, nyní se sváží odpad ve dnech úterý, pátek a 
neděle. Z prvních zkušeností se dá konstatovat, že tento harmonogram lépe 
vyhovuje a kontejnery stačí svou kapacitou odpad pokrýt. 
 

• 02/01/08 Daňové přiznání SVJ za rok 2008 
Úkol splněn. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 



• DVOŘÁK-pekárenské stroje, a.s. – projednán návrh zaslaný výboru. Výbor 
souhlasí, pokud zamyšlené úpravy nezasáhnou do fasády. 
 
01/02/09 Vyjád ření k dotazu 
Výbor pověřuje P. Samohejla k zaslání oficiálního vyjádření k dotazu za výbor. 

 
• Brana ve vchodech – na základě stížnosti majitelů k hlučnosti bran vstupních 

dveří pan Pont poptá nabídku na kvalitnější brana., která bude projednána na 
příští schůzi výboru. 
 
02/02/09 Nabídka na vým ěnu bran 
Pověřujeme správce zajištěním nabídky na výměnu bran u vstupních dveří. 

 
 

 
 

Zapsal: Martin Glogar 


