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

 
č. 3/2010 

 
Datum schůze: 22.3.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: L. Hončlová, M. Glogar, J. Ou ředník, R. Netopilová, P. Pont 
Omluveni:  P. Samohejl, B. Zemanová, L. Svobodová, H. Kollmano vá, 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 26.4.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Proběhne úklid garáží.  
Dne 23.4.10 od 7:30 garážová stání v 1.PP a 2.PP 

Dne 26.4.10 od 7:30 garážová stání v 3.PP 
 

Prosíme, aby v termínech podle rozpisu úklidu, kter ý bude na vchodech 
do garáží neparkovaly auta a mohlo dojít k úklidu. 

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

 
• 04/05/08 Branky ve vnitrobloku 

Realizace objednána u dodavatelské firmy. 
 

• 02/06/09 Příprava mandátní smlouvy 
Úkol splněn. Mandátní smlouva s advokátní kanceláří je podepsána. 
 

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

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

• 05/10/09 Orientační tabule 
Splněno, cedule vyvěšeny. 
 

• 01/01/10 Podání žalob 
Byla zaplacena záloha na právní služby a zahájeno soudní vymáhání. 
 
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 1232 525,91 Kč 
 



 
• 01/02/10 Vyžádání nabídky znaleckého posudku 

Jedna nabídka byla předložena výboru a čeká se ještě na další nabídky pro 
porovnání. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Znečištění okolí psími exkrementy – byl proveden mimořádný úklid znečištění po 
psech během zimního období, Sebralo se cca 250kg psích exkrementů. 
V souvislosti s tímto bodem výbor navrhl doplnit stanovy SVJ o návrh poplatků za 
psy, které budou použity na úklid. 
 

• Problematičtí nájemníci – podařilo se dohodnout s majitelem a vystěhovat 
nájemníky z bytu F1/435. Je zde však podezření, že jsou původní obyvatelé nyní 
ve vchodu  D2. Žádáme tímto obyvatele o zvýšenou pozornost, bylo zde 
podezření na drogy. 
 

• Provoz míčového hřiště – byla zahájena diskuse k organizaci provozní doby 
dětského hřiště na míčové hry. Proběhne diskuse s ostatními společenstvími, 
které se také podílejí na provozu hřiště. Bude upravena provozní doba hřiště. 

 
 
 
 
     Zapsal: Martin Glogar 
 


