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

 
č. 1/2011 

 
Datum schůze: 17.1.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: P. Samohejl, B. Zemanová, M. Glogar, J. Ou ředník, 

H. Kollmanová, L. Hon člová, R. Netopilová, P. Pont 
Omluveni:  0  
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 21.2.2011 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

V současné dob ě probíhají v domech opravy  
reklamovaných prasklin na st ěnách chodeb.  

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

V současné době probíhají v domech opravy reklamovaných prasklin na stěnách 
a malování chodeb, následně proběhne v rámci reklamací oprava tlačítek. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
V jednání s magistrátem Hlavního města Prahy. 
 

• 01/07/10 Právní úkony ke zvolení místopředsedy výboru 
Splněno – zápis do rejstříku proveden. 
 

• 01/11/10 Poptat nabídky pro zhotovení ohrádky 
Splněno – máme k dispozici dvě nabídky v hodnotě cca 100 000 bez DPH. 
Aktuálně úkol uzavíráme, protože stav financí domu nedovoluje realizaci. Také 
povolení k výstavbě je s Magistrátem stále v jednání (viz bod 01/05/10). 
 

• 02/11/10 Vytvoření výzvy  
Splněno – výzva vyvěšena. 
 

• 03/11/10 Instalace samozavírače 
Na úkolu se pracuje. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek k 31.12.2010 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 



 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 228 058,53 Kč -36 126,35 Kč 
2009 563 278,08 Kč -203 501,87 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 823 109,12 Kč 164 323,65 Kč 

 
• Vymáhání pohledávek – přes advokátní kancelář byly podány další žaloby na 

neplatiče. 
 

• Vysoušení garáží – od posledního zápisu proběhly další dvě mimořádné 
vysoušení vody z tajícího sněhu dovezeného na vozidlech do garáží našich 
domů. 
 

• Aktualizace služeb na webu – proběhla aktualizace sekce „Služby“ na webových 
stránkách společenství http://www.novaharfa.info/cs/Sluzby.html. Pokud majitelé 
nebytových prostor v areálu Nová Harfa, zašlou podklady na adresu SVJ 
podkovarska@seznam.cz, budou jejich údaje na web také doplněny. 

 
• Světla v garážích F2/-3 – některá světla na konci garážové haly nesvítí, 

na odstranění závady se pracuje. 
 

• Sušárna a kočárkárna – ve vchodu F1 je společná sušárna a ve vchodu F2 je 
společná kočárkárna vždy na chodbě ve 3PP. Podobně řešeno také ve vchodech 
E1 a E2. Klíč obdrželi majitelé při koupi bytové jednotky. Jedná se o společné 
prostory k dispozici všem majitelům resp. nájemníkům. 

 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil:  
 
 

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


