
Zápis ze sch�ze výboru 
Spole�enství vlastník� jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková�ská �.p. 933 

�. 11/2010 

Datum sch�ze: 6.12.2010
Místo jednání:  Praha 
P�ítomni: P. Samohejl, B. Zemanová, M. Glogar, J. Ou�edník, 

H. Kollmanová, P. Pont 
Omluveni:  L. Hon�lová, R. Netopilová,  
Nep�ítomni:  0
Sch�zi �ídil:   M. Glogar 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další sch�ze – 17.1.2011 v 18:00, kancelá� správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 

2. D�ležitá sd�lení 

P�ejeme všem obyvatel�m 
veselé vánoce a š�astný nový rok. 

Žádáme tímto obyvatele, aby do domu nepoušt�li cizí lidi. Již n�kolikrát byli 
z našich dom� vykázáni bezdomovci. Pokud v dom� narazíte na podez�elou 

osobu, oznamte tuto skute�nost ostraze dom� (tel. 777 077 629), která osobu 
vykáže mimo naše budovy.

3. Kontrola stavu �ešení otev�ených bod� dle p�edchozích zápis� sch�ze výboru 

• 04/10/09 Tla�ítka osv�tlení
V sou�asné dob� probíhají v domech opravy reklamovaných prasklin na st�nách, 
následn� prob�hne v rámci reklamací oprava tla�ítek. 

• 01/05/10 Povolení k výstavb� ohrádky
V jednání s magistrátem Hlavního m�sta Prahy. 

01/11/10 Poptat nabídky pro zhotovení ohrádky 
Pov��ujeme pana Ponta vytvo�ením poptávky na cenovou nabídku pro výstavbu 
ohrádky na odpadové kontejnery, která bude stejného provedení jako ve 
vnitrobloku. 

• 01/07/10 Právní úkony ke zvolení místop�edsedy výboru
Probíhá zápis zm�ny ve výboru do rejst�íku, pr�b�h kontroluje B. Zemanová. 

4. Projednání �ešení aktuálních problém� SVJ 

• Výše dlužných �ástek k 30.11.2010
Aktuáln� jsou dlužné �ástky následující: 



Rok �ástka Rozdíl1

2007 2 114,19 K� 0 K�
2008 264 184,88 K� -12 333,30 K�
2009 766 779,95 K� -30 993,06 K�

Celková výše nedoplatk� na zálohách za rok 2010 �iní: 

Rok �ástka Rozdíl
2010 658 785,47 K� -535 611,80 K�

• Švábi a brouci – vyzýváme obyvatele dom�, kte�í mají uvedený problém, aby, 
kontaktovali Hanu Kollmanovou, která se touto problematikou zabývá. �ešení 
probíhá individuáln� na náklady vlastníka bytové jednotky. 

• Výzva vlastník�m – žádáme tímto obyvatele našich dom�, aby ve vlastním zájmu 
nevpoušt�li do našich dom� cizí osoby. Do vchod� na dve�e bude umíst�na 
výzva, aby obyvatelé nevpoušt�li nepovolané osoby do našich budov. 

02/11/10 Vytvo�ení výzvy  
Výbor vytvo�í výzvu, která bude umíst�na na vchodové dve�e. 

• Povinnosti ostrahy – k zápisu je p�iložen dokument smluvních povinností ostrahy, 
který je k dispozici také na webových stránkách našeho SVJ.
http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2009/Vystupy.html

Tímto žádáme obyvatele našich dom�, aby na jakékoliv porušení uvedených 
povinností ostrahy upozornili výbor na email podkovarska@seznam.cz
nebo porušení zaznamenali do knihy, která je uložena p�ímo v kancelá�i 
ostrahy našich objekt�. 

• Vysoušení garáží – v minulých dnech prob�hlo vysoušení vody z tajícího sn�hu 
dovezeného na vozidlech do garáží našich dom�. 

Žádáme majitele aut parkujících v garážích, aby svá auta p�ed vjezdem do 
garáží ometli. Sníží tím nejen množství vody v garážích, ale p�edevším 
náklady na vysoušení garáží, které tak navyšují výdaje spojené s provozem 
garážových stání jejich jednotlivým majitel�m. 

• Samozavíra� dve�í – ve vchodu F2 v 8. pat�e bude na požárních dve�ích 
vym�n�n samozavíra�. V��íme, že se tím sníží na minimum hlu�nost p�i jejich 
zavírání. 

03/11/10 Instalace samozavíra�e 
Pov��ujeme pana Ponta zajišt�ním instalace samozavíra�e. 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Bohumila Zemanová 

                                                
1
 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné �ástky, kladná zvýšení dlužné �ástky v��i stavu ke dni p�edchozího 

zápisu z jednání. 



P�ehled základních �inností ostrahy domluvených ve smlouv�
se spole�ností b.i.g. FM service s.r.o.

  

� poch�zká�i kontrolují neporušenost zaparkovaných vozidel v objektech 
� poch�zká�i kontrolují garážová stání (neporušenost zaparkovaných vozidel) a ostatní podzemní 

prostory (nap�. neporušenost dve�í u komor, sušáren, ko�árkáren, p�espávání bezdomovc� pod 
schodišti, atd.) a to nep�etržit� 24 hodin 

� poch�zká�i kontrolují uzav�ení všech vchod� do bytových dom� a garáží a to nep�etržit� 24 
hodin 

� poch�zká�i kontrolují, zda do areálu a všech st�ežených prostor nevnikají osoby násilím 
� v p�ípad� napadení objektu poch�zká�i provedou neodkladná opat�ení k odvrácení hrozícího 

nebezpe�í, o napadení neprodlen� informují vedoucího ostrahy, Policii �R, výjezdovou jednotku 
pultu centralizované ochrany, inspektora agentury a dále se �ídí jejich pokyny 

� poch�zká�i jsou povinni provád�t a organizovat záchranu osob a majetku p�i vzniku požáru nebo 
jiné živelné pohromy, událost ihned hlásit hasi��m, v p�ípad� pot�eby záchranné služb�, policii, 
nad�ízeným a kontaktním osobám spole�enství vlastník�

� poch�zká�i dohlíží nad dodržováním zákazu volného pobíhání ps� v prostoru pozemku 
bytového areálu, osoby porušující tento zákaz neprodlen� vykáží z pozemku, v p�ípad�
porušení tohoto zákazu n�kterým vlastníkem bytové jednotky, tohoto zjistí a neprodlen� toto 
oznámí správci objektu 

� poch�zká�i dohlíží nad dodržováním zákazu parkování motorových vozidel v prostoru 
pozemku bytového areálu (obytná zóna) a místech pro nástup požární techniky, osoby 
porušující tento zákaz neprodlen� vykáží z pozemku, v p�ípad� nezastižení �idi�e takovéhoto 
vozidla p�ivolají M�stskou policii nebo Policii �R 

� poch�zká�i provádí dohled nad dodržováním domovního �ádu tj. zvlášt� dodržování 
no�ního klidu, upozor�ování na rušení hlukem, na zákaz kou�ení v prostorách garáží a 
spole�ných prostor osazených �idly EPS, zákaz zanechávání odpadk� a jakýchkoliv p�edm�t� ve 
spole�ných prostorách dom�, vykazování bezdomovc�, rušení klidu na pozemku vlastník�. 
V p�ípad� neuposlechnutí výzvy k ukon�ení nežádoucí �innosti je nutné volat asistenci M�stské 
policie na linku 156 s p�edstavením se, popsáním události a p�esnou adresou. O takovémto 
porušení písemn� informuje zástupce klienta 

� poch�zká�i jsou povinni o každém zjišt�ném poškození v areálu informovat správce objektu, dále 
jsou povinni provád�t zaznamenávání všech zákrok� písemnou formou a tyto záznamy p�edávat 
správci v jednom výtisku, nejpozd�ji následující pracovní den a druhý výtisk jsou povinni 
archivovat ve služební místnosti 

� poch�zká�i jsou povinni službu vykonávat energicky, p�itom však slušn� a taktn�, neodvracet 
svoji pozornost od služby �inností s výkonem služby nesouvisející 

Pracovník�m ostrahy je zakázáno

� je zakázáno jíst v pr�b�hu provád�ní poch�zky 
� pít alkoholické nápoje p�ed službou, ve služb�, být pod vlivem alkoholu 
� užívat návykové toxické látky p�ed službou, ve služb�, být pod vlivem návykových látek 
� kou�it p�i poch�zce 
� spát ve služb� nebo se zabývat jinou nepracovní �inností 
� p�ijímat p�i výkonu služby soukromé návšt�vy 
� vpoušt�t kohokoliv do bytových dom� a garáží 
� používat stroje, p�ístroje a za�ízení v objektu pro vlastní pot�ebu 
� opustit své stanovišt� p�ed vyst�ídáním 

Smluvn� stanovený postup p�i mimo�ádných událostech

1. ov��ení situace na míst�
2. oznámení pohotovostní skupin�
3. vy�ešení místními prost�edky 
4. p�íjezd pohotovostní skupiny 
5. p�ivolání policie, hasi��, první pomoci 
6. oznámení na opera�ní stanovišt� agentury 
7. vyrozum�ní kontaktní osoby klienta 


