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

 
č. 1/2010 

 
Datum schůze: 11.1.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: L. Svobodová, B. Zemanová, M. Glogar, H. Kollmanová , 

P. Samohejl, J. Ou ředník, R. Netopilová, P. Pont 
Omluveni:  L. Hončlová 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 22.2.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6 
 

2. Důležitá sd ělení 
 
Žádáme vlastníky, aby provád ěli platby v řádném ter mínu a ve výši p ředpisu. V 
důsledku toho, že shromážd ění SVJ nebylo usnášeníschopné a nebylo možné 

rozhodnout o p řipraveném rozpo čtu, každý nedoplatek p římo ohrožuje 
cashflow a likviditu spole čenství. 

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

 
• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 

Probíhá. Realizace pozdržena zimním obdobím. 
 

• 01/05/09 Přesun kontejnerů 
Navržen přesun jedné popelnice z F1 k G4. Bude projednáno s druhým výborem. 
Projednáním a přemístěním pověřen pan Pont. 
 

• 02/06/09 Příprava mandátní smlouvy 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 

2007 13 250,85 Kč 
2008 856 123,22 Kč 

 
Předpokládaný výběr dlužných částek za rok 2008 v průběhu ledna 2010 je 
dalších 250.000 až 300.000 Kč (přísliby a splátkové dohody). 
 
01/01/10 Podání žalob 
Výbor pověřuje L. Svobodovou a R. Netopilovou přípravou a podáním žalob u 
advokátní kanceláře na zbývající dlužníky. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2009 činí k 31.12.2009: 
 

2009 1 709 472,25 Kč 
 
02/01/10 Rozeslat výzvy dlužník ům 
Pověřujeme účetní rozeslat upomínky za rok 2009 a to vlastníkům s dluhem nad 
10 000,-Kč. 
 



• 01/10/09 Dopis pro Prahu 9 
Pověřujeme Lucku Svobodovou zasláním dopisu na Městskou část Prahy 9 v 
souvislosti s údržbou košů na psí exkrementy. 
 

• 02/10/09 Zpracovat cenovou kalkulaci 
Kalkulace čištění fasády se připravuje, provedení čištění odloženo na jaro. 
 

• 03/10/09 Výskyt brouka 
Hana Kollmanová informovala o třech bytových jednotkách, které požádaly 
o zprostředkování komunikace s desinfekční firmou a přijatých opatřeních. Byly 
rozmístěny požerové pasti. 
 

• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 
Pan Pont informoval o posunu termínu úkolu dle dohody s dodavatelem a revize 
bude provedena do konce února 2010. 
 

• 05/10/09 Orientační tabule 
Cedule byly objednány, čeká se na návrh a výrobu, následně budou umístěny 
v areálu SVJ. 
 

• 06/10/09 Klimatizace ve vchodu F1 
Klimatizace opravena, byla potřeba úprava řídícího software jednotky, vyřízeno 
zdarma v rámci reklamace. 

 
• 07/10/09 Housys 

Úkol byl zařazen do seznamu úkolů k rozhodnutí na shromáždění vlastníků. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Oprava brana - proběhla oprava hlášené závady brana u vstupních dveří E2. Bylo 
opakovaně poškozeno vandalem. 

 
• Vysušení garáží – výbor předběžně schválil mimořádný náklad na vysušení 

garáží, které jsou zaneseny vodou z tajícího sněhu z vozidel. Jedno vysoušení 
dle cenové kalkulace stojí 4 800 Kč. 

 
03/01/10 Provedení vysušení garáží 
Pověřujeme pana Ponta zajištěním vysušení garáží. 

 
 
 
 
     Zapsal: Martin Glogar 
     Doplnila: Bohumila Zemanová 
 


