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

 
Č. 7/2009 

 
Datum schůze: 31.8.2009 
Místo jednání: Praha 
Přítomni:  B. Zemanová, L. Svobodová, M. Glogar, R. Netopilová , 

L. Hončlová, J. Ou ředník, P. Samohejl, P. Pont 
Omluveni: H. Kollmanová 
Nepřítomni: 0 
Schůzi řídil: B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 14.9.2009 v 18:00 hod., kancelář správce, etapa 3., 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Shromážd ění vlastník ů 
Termín: 22.10.2009 18:00 (registrace od 17:00) 

Místo: prostory hotelu Step 
Adresa: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9 – Libe ň 

WWW: http://www.hotelstep.cz/  
Žádáme vlastníky o ú čast na sch ůzi. 

 
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. 
 

• 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 
Úkol splněn – pozemky byly ošetřeny. 
 

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

• 01/06/09 Doplnění ochranných krytek šroubů na dětském hřišti 
Krytky byly doplněny. 
 

• 02/06/09 Příprava mandátní smlouvy 
Mandátní smlouva se připravuje. 
 

• 03/06/09 Čištění 
Čištění chodníků proběhlo. Čištění fasády se připravuje. 
 

• 04/06/09 Prostory pro schůzi společenství 
Prostory zajištěny, schůze se bude konat v prostorách hotelu Step, viz výše. 



 
 

• 05/06/09 Rozpočet 
Úkol splněn – návrh rozpočtu předložen výboru k projednání. 
 

• 06/06/09 Ostraha objektu 
Schůzka proběhla, se zástupci agentury projednány návrhy na zlepšení 
spolupráce. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
• Rozpočet 

Hlavním tématem této schůze výboru bylo projednání rozpočtu pro rok 2010, 
který bude předložen ke schválení vlastníkům jednotek na schůzi společenství, 
viz výše uvedené sdělení k shromáždění vlastníků. Návrh rozpočtu byl výborem 
schválen. 
 

• Materiály pro schůzi společenství 
Členové výboru připravují materiály pro schůzi společenství, které projednají na 
příští mimořádné schůzi dne 14.9.2009, která je svolána pouze na toto téma. 
 
01/07/09 Příprava materiál ů pro sch ůzi spole čenství 
Jednotliví členové připraví materiály k projednání na příští schůzi dle rozdělení 
oblastí, kde budou projednány: 

Právní podklady: L. Svobodová 
Zprávu o činnosti výboru: M. Glogar 
Zprávu k rozpočtu: J. Ouředník 
Podklad k možnosti zasklívání: P. Samohejl 
Překlady některých dokumentů: H. Kollmanová 

 
Zapsal: Martin Glogar 


