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

 
č. 6/2010 

 
Datum schůze: 26.7.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: R. Netopilová, M. Glogar, B. Zemanová, L. Svobodová , 

P. Samohejl, L. Hon člová, J. Ou ředník, P. Pont 
Omluveni:  H. Kollmanová, 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 6.9.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Shromážd ění vlastník ů 
Termín: 3.11.2010 18:00 (registrace od 17:00)  

Místo: prostory hotelu Step 
Adresa: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9 – Libe ň 

WWW: http://www.hotelstep.cz/  
Žádáme vlastníky o ú čast na sch ůzi. 

 
Žádáme vlastníky, kte ří dosud neprovedli úhradu nedoplatk ů dle pokyn ů ve 
vyúčtování, aby tak u činili co nejd říve. Vyhnou se tím soudnímu vymáhání, 

které se p řipravuje. 
 

Obdrželi jsme informaci od Pražské teplárenské, že omylem nahlásili 
kratší dobu odstávky dodávky tepla, proto teplá vod a byla 

k dispozici až od 24.7.2010 ve čer. 
 

Spole čenství druhé etapy oznámilo ostatním spole čenstvím 
prodloužení provozní doby d ětského h řiště do 20:30. 

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Zpráva o odstranění závad zatím není k dispozici – stav trvá. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Na úkolu se pracuje. Zatím otevřený stav z důvodu dovolených na obou stranách. 
 

• 02/05/10 Termín schůze společenství 
Splněno – prostory pro schůzi společenství se podařilo rezervovat na termín 
3.11.2007 v hotelu Step (stejná lokalita, kde proběhla loňská schůze 
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. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Personální záležitosti – Lucie Svobodová (místopředseda) – oznámila ukončení 
své činnosti ve výboru z důvodu prodeje své bytové jednotky. 
 
01/06/10 Zvolení nového místop ředsedy výboru 
Do příští schůze musí výbor zvážit nominace na funkci místopředsedy. Během 
příští schůze bude zvolen nový místopředseda výboru SVJ a je třeba připravit 
právní kroky s tím související. 
 

• Vyúčtování roku 2009 – všem vlastníkům, kteří dosud neuhradili nedoplatky 2009, 
byly rozeslány upomínky. 
 
Nedoplatek m ěly být uhrazeny , 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. 
 
Žádáme tímto dlužníky, aby uhradili své závazky v ůči Spole čenství. Pokud 
tak neu činí, bude na n ě SVJ podána žaloba pro neuhrazení nedoplatk ů. 
 

• Výše dlužných částek 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 



Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 515,00 Kč 0 Kč 
2008 327 756,61 Kč -93 228,39 Kč 
2009 1 009 147,00 Kč -180 590,00 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 737 142,00 Kč -82 858,00 Kč 

 
• Zpráva – soudní vymáhání 

U jedné z žalob bude požádáno o rozšíření vymáhané částky o aktuální stav 
dluhu žalovaného vlastníka, u ostatních stav nezměněn, probíhá soudní řízení. 
 

• Informace k pokusu o krádeže – na F2 došlo k pokusu o vykradení věcí 
umístěných na balkónu bytu. Na F1 došlo k pokusu vykrást zahrádku ve 
vnitrobloku. Dále došlo opět k pokusu o ukradení zrcadla ve výtahu F2, někdo ho 
demontoval a následně byl asi vyrušen, protože zrcadlo zůstalo ve výtahu. 
Správce zajistil namontování zrcadla zpět na stěnu výtahu. 
 

• Znalecký posudek – bude předán v pondělí oficiálně FINEPu jako podklad 
k reklamačnímu řízení. 
 

• Dopis pro Prahu 9 (školky) – Společenství Poděbradská připravila výzvu pro 
radnici Prahy 9 ohledně kritického nedostatku míst ve školkách. Výbor se připojil 
k výzvě za naše SVJ. 
 

• Provoz míčového hřiště – SVJ NH II oznámilo ostatním společenstvím: 
„Na základě několika stížností vlastníků jednotek na NH II, kteří se ohradili proti 
zkrácené zavírací hodině a požadovali její prodloužení do 21hod, jsme na schůzi 
Výboru sáhli ke kompromisu a dali správci pokyn k prodloužení otvíračky do 
20.30hod. Argumenty vlastníků, že zejména v letním období mohou (a chtějí) 
jejich děti využívat hřiště déle a není důvod hřiště zavírat už před osmou hodinou 
jsme uznali jako oprávněné. Předpokládáme, že tento krok opět vyvolá vlnu 
emocí, negativních nálad a návrhů na různé úpravy, nicméně nechme trochu 
času na posouzení jestli se úprava osvědčí. 
Robert Javůrek za Výbor NH II“. 
 

 
     Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 
 
 
 

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


