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

 
Č. 5/2009 

 
Datum schůze: 8.6.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: L. Svobodová, B. Zemanová, M. Glogar, H. Kollmanov á, P. Samohejl, 
P. Pont 
Omluveni: R. Netopilová, L. Hon člová, J. Ou ředník, 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 13.7.2009 v 18:00 hod., kancelář správce, etapa 3, 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Proběhne odstávka dodávky teplé vody – pravidelná  roční revize za řízení. 
19.7.2009 až 26.7.2009 

 
Plánuje se úprava výtah ů, která je časově náročnější cca 1 den na 1 výtah. 

Konkrétní dny, kdy nepojede výtah ve vašem vchodu, se dozvíte 
na výv ěsce. Zatím nebyly dodavatelem OTIS stanoveny konkré tně. 

 
Podařilo se zajistit vyst ěhování bytu 7024/F1, Byt spravuje realitní kancelá ř, 

která dala nájemník ům výpov ěď. 
 

Žádáme obyvatele, aby umis ťovali odpad d ůsledn ě do kontejner ů. 
Upozor ňujeme, že se odpad mimo kontejnery ú čtuje zvláš ť a jedná se o 

zbyte čně vynaložené částky v řádu tisíc ů Kč za jeden svoz! 
 

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

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Rozšíření branek trvá, řeší se průběžně s FINEPem, který to bude financovat. 

 
• 03/10/08 Nabídky na obložení stěn 

Zpracovává se nabídka od dodavatele. Trvá déle, protože se hledají vhodné 
obkladové vzory, každý vchod je trochu jiný a některé obklady již na trh nejsou. 
 

• 02/03/09 Výměna skla ve vchodu F2 
Skla budou v nejbližší době vyměněna ve vchodu F1 a F2.  
 

• 01/04/09 Zaslat výzvy zahraničním vlastníkům 
Výzvy zaslány, dlužníci jsou průběžně řešeni. 
 

• 02/04/09 Objednání bran 
Úkol splněn, brana byla vyměněna. 
 

• 03/04/09 Projednat nabídku na servis přístupového a kamerového systému 



Výbor byl seznámen s návrhem smlouvy, na příštím jednání provede 
vyhodnocení připomínek. 
 

• 04/04/09 Rozmístění košů na psí exkrementy 
Úkol trvá, řeší se průběžně s FINEPem, který to bude financovat.  
 

• 05/04/09 Upozornění pro městský úřad 
Upozorněn Městský úřad Prahy 9, kde jsme byli odkázáni na Magistrát, kam 
odešleme žádost na město o úklid svých pozemků. 
 

• 06/04/09 Stříška nad dětským hřištěm 
Stříška je objednána u dodavatele. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 
• Umístění kontejnerů na odpad 

Po dohodě s městem, které zajišťuje kontejnery pro tříděný odpad, budou 
kontejnery na směsný odpad před vchodem F1 přemístěny na roh ulice 
Poděbradská a Podkovářská na místo kontejnerů pro tříděný odpad. Před vchod 
F1 budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Dojde tedy k záměně umístění 
kontejnerů. 
 
Kontejnery zatím nebyly přesunuty, protože je třeba ještě vyřídit souhlas 
s vlastníkem pozemku. 
 
01/05/09 Přesun kontejner ů 
Pověřujeme pana Ponta vyřízením žádosti na vlastníka pozemku, aby vlastník 
formálně potvrdil možnost přesunu kontejnerů. 
 
 
 

 
Zapsal: Martin Glogar 


