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

 
č. 5/2010 

 
Datum schůze: 14.6.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: R. Netopilová, M. Glogar, B. Zemanová, H. Kollmanov á, L. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 26.7.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Vlastník ům bylo zasláno vyú čtování náklad ů na pr ovoz domu za rok 2009 . 
Prosíme o úhradu nedoplatk ů dle pokyn ů ve vyú čtování. 

 
Proběhne odstávka dodávky tepelné energie ve dnech 

od 19.7.2010 do 21.7.2010 
Z tohoto d ůvodu nepote če v uvedených dnech teplá voda. 

 
Žádáme obyvatele mezonetou č.1034 ve vnitrobloku, aby nerušili hlu čným 

projevem ostatní obyvatele domu. 
 

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

• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 
Splněno – proběhlo zabetonování sloupků na nový rozměr a osazení nové 
rozšířené branky. Tyto úpravy uhradila developerská společnost Finep. 
 

• 02/10/09 Zpracovat cenovou kalkulaci 
Splněno – fasáda byla vyčištěna. 
 

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

• 01/02/10 Vyžádání nabídky znaleckého posudku 
Splněno – výbor vybral nejvhodnější nabídku na vypracování posudku stavu 
stavebních konstrukcí domu, který by byl použit pro případnou závěrečnou 
reklamaci závad v rámci standardního reklamačního řízení závad společných 
prostor. Práce na revizní zprávě provede Ing. Ladislav Bukovský, Znalecká a 
expertní kancelář, Švábky 2, Praha 8. Posudek bude vypracován do 31.7.2010. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Vyúčtování roku 2009 – všem vlastníkům bylo rozesláno vyúčtování nákladů na 
provoz domu za rok 2009. Společenství vlastníků jednotek Vám vrátí přeplatek na 
Váš účet pouze za předpokladu, že jsou uhrazeny zálohy roku 2010 do 31.5.2010 
včetně a rovněž i nedoplatek z vyúčtování 2007 a 2008. 



 
V opačném případě bude přeplatek z vyúčtování 2009 započten s výše 
uvedenými pohledávkami a to ve výši, v níž se pohledávky vzájemně kryjí. 
Pohledávky budou započteny v tomto pořadí - 1. zápočet nedoplatku vyúčtování 
2007, 2. zápočet nedoplatku záloh 2008, 3. zápočet nedoplatku záloh 2010. 
 
Nedoplatek uhra ďte, prosíme, na účet Společenství vlastníků jednotek u KB 
č.účtu 35-9710810287/0100 , pod  vyznačeným  variabilním  symbolem  ve  
vyúčtování,  a  to  samostatným  převodním  příkazem   nejpozd ěji 
do 30 dn ů od obdržení vyú čtování. 
 
Pro vrácení přeplatků, prosíme, sdělte číslo účtu na přiloženém formuláři ve 
vyúčtování, který zašlete dopisem na adresu správy objektu Prague Property 
Management a.s., Pod Harfou 943/34, Praha 9 (možno též vhodit do schránky u 
kanceláře správy), případně na e-mailovou adresu: pokorna@ppmas.cz, 
harfa@ppmas.cz. 
 
Pokud nesdělíte, jakým způsobem budete  požadovat vrácení  přeplatku do 
10.7.2010, bude Vám přeplatek převeden na uhrazení záloh roku 2010. 
 
Důležité upozornění k vrácení přeplatků – výbor pravidelně sleduje vývoj úhrad 
nedoplatků a změny likvidity SVJ. Jelikož je evidována značná výše nedoplatků, 
řada nedoplatků je vymáhána soudně a konkrétní hodnoty nedoplatků jsou 
uvedeny níže, výbor preferuje zajištění bezproblémového chodu domu a tudíž 
úhradu nákladů s tím spojených, zejména energií, nákladů na správu apod. Proto 
výbor připravuje postupné výplaty přeplatků dle obdržených prostředků. Postupné 
vrácení přeplatků bude realizováno dle jmen vlastníků seřazených sestupně 
abecedně, tedy od Ž do A. 
 

• Výše dlužných částek 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 515,00 Kč -8 026,00 Kč 
2008 420 985,00 Kč -139 555,00 Kč 
2009 1 189 737,00 Kč 20 025,13 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 činí: 
 

2010 820 000,00 Kč 
 

• Zpráva – soudní vymáhání 
V současné době jsou zažalováni všichni čeští dlužníci. Co se týče dlužníků 
zahraničních, bylo zatím žalováno dle Evropského nařízení o drobných nárocích 
pouze v jednom případě � na základě výsledku bude následně zvolen postup 
vůči dalším zahraničním dlužníkům. 
 
Následující tabulka uvádí přehled žalovaných částek a stavu projednání: 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 



 
Dlužná částka Stav projednání 
   15 179,81 Kč  Vydán elektronický platební rozkaz Nepravomocný - žalovaný nepřebírá poštu 
 337 140,09 Kč  Vydán elektronický platební rozkaz Nepravomocný - žalovaný nepřebírá poštu 
   16 611,71 Kč  Vydán elektronický platební rozkaz Podán odpor 
   25 326,57 Kč  Vydán rozsudek   
   18 329,80 Kč  Vydán elektronický platební rozkaz Nepravomocný - žalovaný nepřebírá poštu 

     1 772,88 Kč  
Žalováno dle Evropského nařízení 
o drobných nárocích 

Žalovaní vyzváni k vyjádření k žalobě 

 
• Ohrádka pro kontejnery před vchodem F1 – výbor navrhuje výstavbu ohrádky pro 

kontejnery před vchodem F1 stejného typu, jako jsou ve vnitrobloku, aby se 
zabránilo rozfoukávání odpadků větrem. Pozemky jsou města, proto je třeba 
vyjednat příslušná povolení. 
 
01/05/10 Povolení k výstavb ě ohrádky 
H. Kollmanová byla pověřena komunikací s městem, zda by umožnilo výstavbu 
ohrádky pro kontejnery. 
 

• Drobné krádeže – správce oznámil následující krádež: vchod E2-2PP opakovaně 
se ztratila čtečka čipů. Náhrada za novou činí 4 013,- Kč s DPH. 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. 

 
• Termín schůze společenství – výbor předběžně stanovil termín pro Shromáždění 

vlastníků jednotek na 14.10.2010. Potvrzení termínu a místa konání bude 
uvedeno v zápisu z příští schůze. 
 
02/05/10 Termín sch ůze spole čenství 
Pověřujeme pana Ponta zajištěním rezervace vhodných prostor pro konání 
schůze v navrženém termínu. 
 

• Podklady pro schůzi společenství – v souvislosti s přípravou podkladů na schůzi 
společenství žádáme vlastníky, aby zasílali své podněty k změně stanov či jiných 
návrhů, které by se na schůzi mohly začlenit do programu, na adresu výboru 
podkovarska@seznam.cz. 
 
 

     Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


