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

 
č. 2/2010 

 
Datum schůze: 22.2.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: L. Hončlová, B. Zemanová, M. Glogar, J. Ou ředník, 

L. Svobodová, P. Pont 
Omluveni:  P. Samohejl, R. Netopilová, H. Kollmanová, 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídila:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 22.3.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6 
 

2. Důležitá sd ělení 
 
Apelujeme na majitelé bytových jednotek, aby sv é nájemníky pe člivě vybírali. 
V poslední dob ě život obyvatel našich dom ů opět nep říjemně obtěžuje chování 
nepřizpůsobivých nájemník ů, či jejich host ů, a to způsobem, který není 
slučitelný s dobrými mravy. 
 
Žádáme vlastníky, aby provád ěli platby v řádném t ermínu 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 
Úkol splněn. 
 

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

2007 10 541,00 Kč 
2008 667 755,00 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2009 činí k 31.12.2009: 
 

2009 1 339 581,54 Kč 
 

• 01/10/09 Dopis pro Prahu 9 
Úkol splněn. 
 

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



 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Proběhla kontrola tlačítek osvětlení – tam, kde byl shledán nedostatek 
v zapuštění krabice do zdi, bude sjednána náprava, a to v rámci reklamačního 
řízení. 
 

• 05/10/09 Orientační tabule 
Tabule jsou vyrobeny a budou v nejbližší době rozmístěny po areálu. 
 

• 01/01/10 Podání žalob 
Mandátní smlouvu s advokátní kanceláří výbor odsouhlasil a je připravena 
k podpisu. Následovat bude soudní vymáhání. 
 

• 02/01/10 Rozeslat výzvy dlužníkům 
Probíhá, výzvy jsou rozesílány. 
 

• 03/01/10 Provedení vysušení garáží 
Úkol splněn. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Znalecké posouzení aktuálního stavu domů – s blížícím se koncem záruční doby 
na bytové domy  SVJ výbor rozhodl nechat stavbu znalecky posoudit, aby se 
odhalily případné závady ještě před jejím uplynutím. 
 
01/02/10 Vyžádání nabídky znaleckého posudku 
Výbor požádal o cenovou nabídku soudního znalce na revizi bytového domu, 
 

• Znečištění okolí psími exkrementy – výbor apeluje na majitelé psů, aby po svých 
psech uklízeli. Tající sníh opět odhalil veliký nepořádek, který majitelé po svých 
psech zanechali. 
 

• Znečištění schodiště v F1 – ve vchodě F1 došlo k znečištění schodiště lidskými 
výkaly a močí. 

 
Ještě jednou tedy apelujeme na majitelé bytových jednote k, aby své 
nájemníky pe člivě vybírali.  Toto chování nep řizpůsobivých nájemník ů, či 
jejich host ů není slu čitelné s dobrými mravy a znep říjemňuje spole čné 
soužití všem ostatním.  

 
 
 
 
     Zapsal: Martin Glogar 
     Doplnila: Bohumila Zemanová  
 


