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

 
č. 2/2011 

 
Datum schůze: 21.2.2011 
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 – 21.3.2011 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 a opravy vypína čů ve vchodu F1  

 
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 opravy tlačítek, aktuálně ve vchodu F1, další vchody budou následovat. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Ohrádka pro kontejnery před F1 - v jednání s magistrátem Hlavního města Prahy. 
 

• 03/11/10 Instalace samozavírače 
Úkol splněn, samozavírač vyměněn, vyměněna také střelka dveří. 
 

4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek k 21.2.2011 (zálohy k 31.1.2011) 
 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 212 382,30 Kč -15 676,23 Kč 
2009 407 130,84 Kč -156 147,24 Kč 

 
 
 
 
 
 

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



 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 a 2011 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 1 335 641,69 Kč 512 532,57 Kč 
2011 228 286,69 Kč  

 
Proběhl zápočet dluhů vůči zálohám u majitelů, kde bylo možné dluh z výše záloh 
vypořádat. 
 

• Švábi a brouci – výboru byl nahlášen výskyt brouků ve vchodu E1, zřejmě je 
zasažena jedna ze stoupaček, na kterou jsou napojeny byty hlásící výskyt. 
 
01/02/11 Požerové pasti 
Výbor pověřil Hanu Kollmanovou, aby v inkriminovaných bytech zorganizovala 
odborné osazení požerových pastí.  Návrh: Vyzveme všech 7 vlastníků bytů k 
dezinsekci, která se provede v jeden den. Dezinsekce v bytech budou hradit vlastníci a při 
té příležitosti se na náklady SVJ budou klást požerové pasti i do stoupaček. 

 
• Oprava rozvodu vody – proběhla oprava potrubí pro distribuci teplé vody v E1. 

Jednalo se o špatně utěsněný spoj potrubí. Dále proběhla oprava rozvodu teplé 
vody v E2, kde bylo potřeba vyměnit špatný kohout. Při zásahu do potrubí se 
majitelům mohla vyskytnout dočasně rezavá voda. 

 
• Teplá voda místo studené – výboru a správci byl nahlášen výskyt teplé vody 

v rozvodu studené v jednom z bytů. Proběhla kontrola výměníkové stanice pro 
ohřev teplé vody a kontrola projektantem. Za stanicí jsou potrubí oddělená, proto 
podobnou situaci může způsobit vadná baterie v některém z bytů. Technicky není 
možné, aby k ohřevu vody docházelo na jiném místě než ve výměníkové stanici. 

 
• Světlo ve vnitrobloku – jedná se o venkovní spínače světla, kde byla zjištěna 

závada. Je řešeno v rámci reklamace. 
 
• Nabídka na úklid – výbor obdržel od jednoho z vlastníků bytů kontakt na firmu pro 

dodávku úklidových prací. Odesílateli bude zaslán přehled, co vše je v aktuální 
smlouvě předmětem úklidu pro případnou poptávku nacenění prací a porovnání 
s aktuální smlouvou. 

 
• Odvoz popelnic – aktuálně zejména před vchodem F1 dochází k přeplnění 

popelnic. Aktuální odvoz tuhého odpadu probíhá ve dnech úterý, pátek a neděle. 
Svozové dny budou upraveny na úterý, čtvrtek a neděle. Změna je zkoordinována 
také s ostatními SVJ. Pokud nedojde ke zlepšení po uvedené úpravě, bude se 
muset přistoupit k navýšení kapacity (přiobjednání dalšího kontejneru). 

 
• Topná soustava – bylo hlášeno několik netěsností v bytech mezi přívodem 

topného media z podlahy a napojením na radiátor. Řešeno dle hlášených výskytů 
s pomocí havarijní služby. Náklady jdou k tíži SVJ, topná soustava je SVJ. 

 
• Venkovní schodiště F1 – odlepuje se dlažba, jakmile se oteplí bude provedena 

oprava. 
 

02/02/11 Oprava dlažby schodišt ě F1 
Pověřujeme pana Ponta zajištěním objednávky opravy, jakmile to počasí dovolí. 

 



 
 
• Zatékání do 1.PP – s Finepem je řešeno zatékání do 1PP. Bude provedena 

kontrola, zda nedošlo k poškození izolace. Prosíme majitele předzahrádek, kde 
bude třeba provést kontrolu, aby umožnili správci a pověřeným osobám přístup 
pro provedení revize. Ke kontrole bude na vybraných místech proveden odkryv 
zeminy. 
 
03/02/11 Izolace garáže 
Pověřujeme pana Ponta organizací kontroly izolace, přizváním příslušných 
stavebních odborníků. 

 
• Revize pohledávek k 28.2.2011 – ke konci února bude provedena další revize 

pohledávek SVJ vůči dlužníkům a podány další žaloby. 
 
 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Bohumila Zemanová, Hana Kollmanová 
 
 


