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

 
Č. 6/2009 

 
Datum schůze: 13.7.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni: B. Zemanová, M. Glogar, H. Kollmanová, R. Netopilov á, L. Hončlová, 
J. Ouředník, P. Samohejl, P. Pont 
Omluveni: 0 
Nepřítomni: L. Svobodová  
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 31.8.2009 v 18:00 hod., kancelář správce, etapa 3., 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 
Upozor ňujeme, že splatnost nedoplatk ů je 30 dní.  Žádáme tímto  dlužníky, aby 
uhradili své závazky v ůči Spole čenství nejpozd ěji do 31.7.2009. Pokud tak 
neučiní, bude na n ě SVJ podána žaloba pro neuhrazení nedoplatk ů. 
 
Proběhne odstávka dodávky teplé vody – pravidelná ro ční revize za řízení a to 
od 19.7.2009 do 26.7.2009. 

 
Probíhá 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 
ve vašem vchodu. 
 
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 tuto akci bude 
financovat. 

 
• 03/10/08 Nabídky na obložení stěn 

Z finančních důvodů odloženo (viz bod Nedoplatky níže). 
 

• 02/03/09 Výměna skla ve vchodu F2 a F1 
Během tohoto týdne proběhne výměna skel ve výše uvedených vchodech. 
 

• 03/04/09 Projednat nabídku na servis přístupového a kamerového systému 
Smlouvu výbor schválil a bude připravena k podpisu. 
 

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



• 05/04/09 Upozornění pro MÚ na neudržování jeho pozemků – ul. Podkovářská 
Jedná se o upozornění na nedostatečnou údržbu pozemků (zahradnické práce) u 
příjezdové cesty do areálu patřících městu ul. Podkovářská. Ve vnitrobloku je 
zeleň udržována z rozpočtu SVJ. Pozemky v ul. Podkovářská jsou majetkem 
města. SVJ informovalo Městský úřad Prahy 9, který nás odkázal na Magistrát 
hlavního města Praha. Odesláno upozornění Magistrátu, odkud jsme zatím 
odpověď neobdrželi. Budeme dále urgovat. 
 

• 06/04/09 Stříška nad dětským hřištěm 
Úkol splněn, stříška byla realizována. 
 
01/06/09 Dopln ění ochranných krytek šroub ů na dětském h řišti 
Na atrakci domečku s lezeckou stěnou vzadu ve vnitřních prostorách chybí na 
některých šroubech ochranné krytky, zřejmě je děti odlouply. Prosíme správce 
budov - pana Ponta, aby krytky dokoupil a doplnil. 
 

• 01/05/09 Přesun kontejnerů 
Vlastník musí formálně schválit přemístění kontejnerů. Žádost vlastníkovi 
odeslána, zatím bez odezvy. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 
• Nedoplatky 

V účetnictví SVJ je evidováno velké množství nedoplatků za služby poskytnuté 
bytovým jednotkám v roce 2007 a 2008. Všichni členové SVJ dostali vyúčtování 
za rok 2008.  
 
Upozor ňujeme, že splatnost nedoplatk ů je 30 dní ode dne doru čení 
vyúčtování služeb. Žádáme tímto dlužníky, aby uhradili své závazky v ůči 
Spole čenství nejpozd ěji do 31.7.2009. Pokud tak neu činí, bude na n ě SVJ 
podána žaloba pro neuhrazení nedoplatk ů. 
 
02/06/09 Příprava mandátní smlouvy 
Výbor pověřil R. Netopilovou kontaktovat právníka a připravit mandátní smlouvu 
pro podání žalob na dlužníky. 
 

• Přeplatky 
Vzhledem k výši nedoplatků (a tím souvisejícím nedostatkem likvidity) bylo 
Výborem SVJ rozhodnuto o pozastavení vracení přeplatků, které vznikly bytovým 
jednotkám z vyúčtování za rok 2008. Připravujeme žalobu na dlužníky, viz bod 
02/06/09.  

 
• Pražská teplárenská 

Správce objektu - pan Pont byl pověřen komunikací s Pražskou teplárenskou ve 
smyslu snížení současné výše záloh na poskytované služby.  
 

• Byt 6003/E1 
Vyzýváme nájemníka tohoto bytu, aby se choval v souladu s pravidly občanského 
soužití. Realitní kanceláři byla odeslána oficiální stížnost za SVJ na tuto bytovou 
jednotku. Nájemník porušoval otevřeným ohněm a hlučností domovní řád. 
Zároveň svrhnutím kbelíku s nedopalky, poničil majetek SVJ – společné prostory. 
Znečistil chodníky, balkón a fasádu. Náklady spojené s čištěním budou 
předloženy majiteli uvedeného bytu k úhradě. 
 



03/06/09 Čištění 
Žádáme tímto PPM, aby provedlo čištění znečištěného majetku SVJ. Dále 
žádáme správce, aby na náklady na čištění a úklid vystavil samostatnou fakturu. 
Celková částka bude poté vymáhána na majiteli bytu. 
 

• Termín schůze společenství 
Bylo předběžně bylo stanoveno datum schůze Společenství, a to na 22.10.2009. 
Připravují se upřesňující informace, které budou rozeslány vlastníkům 
v dostatečném předstihu před termínem konání a také potvrzen oficiálně termín a 
místo konání. 
 
04/06/09 Prostory pro sch ůzi spole čenství 
Žádáme správce objektu - pana Ponta, aby zajistil a rezervoval v navrženém 
termínu pro schůzi vhodné prostory. 
 

• Rozpočet 
Součástí přípravy Shromáždění SVJ je schválení rozpočtu, který připraví správce 
objektu ve spolupráci s výborem SVJ. 
 
05/06/09 Rozpočet 
Žádáme správce – PPM, aby připravil rozpočet a zaslal ho členům výboru 
v předstihu před příští schůzi výboru, na které bude výborem projednán. 
 

• Dotaz pana Šubrta na doplnění osvětlení ve vnitrobloku  
Na dotaz na instalace přídavného světla v prostorách vnitrobloku se výbor vyjádřil 
následovně: Naše bytové domy byly zkolaudovány dle schváleného projektu 
stavebním úřadem, který řádně odpovídá stavebním normám. Proto Výbor SVJ 
předpokládá, že je osvětlení dostatečné a dle norem. 
 

• Orientační cedule areálu 
Zlepšení orientace v areálu bytových domů. Výbor eviduje tento návrh. Jakmile 
budou příznivé podmínky pro realizaci, bude se návrhem zabývat. Aktuálně je 
tato záležitost s ohledem na finanční situaci SVJ (viz bod Nedoplatky) 
nerealizovatelná. 
 
06/06/09 Ostraha objektu 
Výbor pověřil L. Hončlovou, aby se sešla se zástupcem agentury zajišťující 
ostrahu našich objektů a projednala činnost ostrahy. 
 

• Výroční zpráva PPM 
Společnost PPM a.s., která zajišťuje správu objektů, předložila Výboru SVJ 
výroční zprávu o své činnosti poskytované SVJ. 
 

• Pojištění odpovědnosti Výboru SVJ 
Výbor předběžně odsouhlasil vhodnost pojištění odpovědnosti. Nabídkami se 
bude zabývat Lucie Hončlová, která Výboru předloží informace o možnostech 
pojištění, které by mohlo být následně sjednáno. 
 
 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Upravila: Bohumila Zemanová, Lucie Hončlová 


