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

 
č. 8/2011 

 
Datum schůze: 5.9.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, H. Kollmanová, P. Samohejl, R. Netopilová, 

B. Zemanová, M. Glogar, P. Pont 
Omluveni:  L. Hončlová 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze - 3.10.2011 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Shromáždění vlastníků 
 

Pondělí 24.10.2011, 18:00 
(registrace od 17:00)  

Hotel STEP 
Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9 – Libe ň 

WWW: http://www.hotelstep.cz/  
 

Výbor d ěkuje všem odpov ědným vlastník ům, kte ří se 
zúčastní shromážd ění osobn ě, nebo prost řednictvím 

udělené plné moci.  
 

 

Úklid garáží 
 

Výbor prosí vlastníky o uvoln ění parkovacích míst v t ěchto termínech: 
 

7.10.2011 garážová stání v 1.PP a 2.PP. 

10.10.2011 garážová stání v 3.PP. 
 

Rozpis je též vyv ěšen u vstup ů do garáží. 
 

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Během předávky bylo zjištěno několik vadných tlačítek. Oprava probíhá. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Stav trvá, čekáme na vyjádření úřadu. 
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• 03/02/11 Izolace garáže 

Průběžně se průsaky utěsňují zevnitř garáží. 
 

• 01/06/11 Oprava nátěru fasády 
Fasáda je vlhká průsakem. Předpokládá se přetření fasády v rámci dalších oprav. 
 

• 05/06/11 Smlouvy na výtahy, měření a regulace 
Servisní smlouva „na výtahy“ (servis, revize, údržba…) je připravena a čeká na 
finální schválení. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.8.2011 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 203 823,59 Kč 0 Kč 
2009 289 672,85 Kč -4 678,12 Kč 
2010 783 696,71 Kč -97 696,47 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2011 činí k 31.8.2011: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 789 151,06 Kč 140 372,00 Kč 

 
Všem vlastníkům, kteří si v řádném termínu dle vyúčtování požádali o vrácení 
přeplatku z vyúčtování 2010, byly přeplatky zaslány. Ostatní přeplatky byly 
převedeny do záloh roku 2011.  

 
• Oprava rozvodu teplé vody – opravy rozvodů teplé vody ve vchodech E1 a E2 

jsou téměř dokončeny. Zbývá dokončit poslední stoupačku. 
 

• Odstranění nedostatků dle znaleckého posudku 
Konzultujeme se znalcem relevantnost závad. Pokud by se ukázaly závady jako 
oprávněné, proběhne další jednání s Finepem. Dle dosavadního průběhu se zdá, 
že nedostatky zjištěné znalcem jsou marginální a nejedná se o reklamovatelné 
závady! 
 

• Shromáždění vlastníků 
Schůze se bude konat dne 24.10.2011 v prostorách hotelu  Step. 
Jedná se o stejnou lokalitu jako v loňském roce (viz také mapka níže).  
 
Podklady ke shromáždění budou připraveny a rozeslány všem vlastníkům 
začátkem října po jejich odsouhlasení na příští schůzi výboru. Podklady budou 
také publikovány na stránkách společenství www.novaharfa.info. 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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V souvislosti s přípravou podkladů na schůzi společenství žádáme vlastníky, aby 
zasílali své podněty k změně stanov či jiné návrhy, na adresu výboru 
podkovarska@seznam.cz. 
 
01/08/11 Příprava podklad ů ke shromážd ění 
Celý výbor: připravit podklady ke shromáždění (termín: příští schůze výboru). 
 

 
 

• Rozpočet 2012 
Projednán návrh rozpočtu 2012. Do příští schůze výboru budou dopracovány 
navrhované úpravy a předložen finální rozpočet k odsouhlasení výborem. 

 
02/08/11 Bankovní ú čet SVJ 
M. Glogar pověřen výborem projednat s KB možnosti úprav balíčku služeb k účtu 
SVJ.  

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Petr Samohejl 
 


