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

 
č. 4/2010 

 
Datum schůze: 26.4.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: L. Hon člová, M. Glogar, J. Ou ředník, H. Kollmanová, 

P. Samohejl, P. Pont 
Omluveni:  R. Netopilová, B. Zemanová, L. Svobodová 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 14.6.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Upozor ňujeme členy SVJ, že platí z ákaz grilování na otev řeném ohni.  
 

Změna provozní doby využívání sportovního h řiště. 
PO – NE   9:00 – 20:00 

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

 
• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 

V následujících dnech proběhne demontáž branky, zabetonování sloupků na 
nový rozměr a osazení nové rozšířené branky. Tyto úpravy hradí developerská 
společnost Finep. 
 

• 02/10/09 Zpracovat cenovou kalkulaci 
Čištění fasády domu z ulice Podkovářská bude provedeno za 17 000Kč s DPH. 
Prosíme majitele psů, aby nenechávali své psy znečišťovat fasádu, zvláště rohy, 
budovy!!! Děkujeme. 
 

• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 
Zpráva o odstranění závad zatím není k dispozici. 
 

• 01/02/10 Vyžádání nabídky znaleckého posudku 
Výbor zvažuje dvě nabídky na vypracování posudku stavu stavebních konstrukcí 
domu, který by byl použit pro případnou závěrečnou reklamaci závad v rámci 
standardního reklamačního řízení závad společných prostor. Výbor rovněž 
vyjednává s developerskou společností Finep příspěvek na zaplacení tohoto 
posudku. Vzhledem k faktu, že částky za podobné posudky lze předběžně 
odhadnout mezi jedním stem až dvěma sty tisíci korun, je úspěch vyjednávání 
významný z hlediska rozpočtu domu!. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 



2007 10 541,00 Kč 
2008 560 540,00 Kč 

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

2009 1 169 711,87 Kč 
 

• Provoz míčového hřiště – zástupci jednotlivých výborů SVJ se sešli k projednání 
organizace provozu sportovního hřiště (oplocené míčové hřiště). Za náš výbor se 
zúčastnila Lucie Hončlová a Petr Samohejl. Dohodou byla změněna provozní 
doba hřiště takto: PO – NE 9:00 – 20:00 . Dále bylo rozhodnuto, že u hřiště bude 
osazena tabule odkazující na provozní dobu a upozornění, že hřiště slouží pro 
obyvatele komplexu Nová Harfa. Předběžně bylo též jednáno se zástupcem 
ostrahy o zostřeném dozoru ostrahy ve smyslu dodržování provozní doby, 
zabránění užívání nebydlícím občanům a dohled na zavírání dveří od hřiště. Tyto 
zvýšené náklady budou rozpočítány mezi jednotlivá společenství podle stejného 
klíče, který se používá nyní k rozdělení nákladů na údržbu hřiště. 
 

• Ošetření zeleně ve vnitrobloku – správce informoval výbor o provedení obvyklých 
zahradnických prací (mulčování, zatravnění…) zeleně ve vnitrobloku. 
 

• Drobné krádeže – správce oznámil následující krádeže: vchod E2 čtečka čipů, 
hasičský přístroj a kryty tlačítek osvětlení. Vchod F1 žebřík. Odcizené předměty 
byly dokoupeny a v případě, že bylo možno, bylo správcem uplatněno plnění 
pojistné události z pojištění domu. Nicméně většina škody jde k tíži celého 
společenství!. Apelujeme proto na obyvatele – nevpouštějte do domu neznámé 
osoby, všímejte si svých sousedů a osob pohybujících se po domě – těmto 
krádeží nejlépe budeme čelit vlastní všímavostí, nikoliv netečností. 
 

• Proběhl úklid v garážích – děkujeme vlastníkům za spolupráci a uvolnění míst 
v garážích po dobu avizovaného čištění garáží. 
 

• Mechanické znehybňovače vozidel – výbor zvažuje nákup tzv. botiček na auta, 
které by ostraha osazovala na nesprávně parkující vozidla v prostorech 
garážových hal a hlavně vozidel, jejichž řidiči parkují na místech, kterých nejsou 
vlastníky. Parkujte jen na místech k tomu vyhrazených a VLASTNÍCH!. 
 
 
 

     Zapsal: Martin Glogar a Petr Samohejl 
 


