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

 
č. 9/2011 

 
Datum schůze: 3.10.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, H. Kollmanová, P. Samohejl, L. Hon člová, 

B. Zemanová, M. Glogar, P. Pont 
Omluveni:  R. Netopilová 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 31.10.2011 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.  
 

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 
Úřad požádal o přezkoumání umístění popelnic dle projektové dokumentace 
bytového domu SVJ. Požádali jsme FINEP o vyjádření. 
 

• 01/06/11 Oprava nátěru fasády 
Provedla se úprava izolace na podestách schodišť. Bude provedena zátopová 
zkouška. Předpokládá se přetření fasády v rámci dalších oprav. 
 

• 05/06/11 Smlouvy na výtahy, měření a regulace 
Úkol splněn, smlouva byla schválena a sjednána. 
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• 01/08/11 Příprava podkladů ke shromáždění 
Úkol splněn, podklady připraveny a rozeslány všem vlastníkům. Podklady jsou 
také publikovány na stránkách společenství www.novaharfa.info. 
 
V rámci p řípravy podklad ů odsouhlasen výborem také návrh rozpo čtu na 
rok 2012, který bude projednán a p ředložen ke schválení na sch ůzi 
vlastník ů. 
 

• 02/08/11 Bankovní účet SVJ 
S Komerční bankou byly projednány možnosti úprav balíčku služeb účtu SVJ. 
Byla dohodnuta cenově úspornější varianta (dojde ke slevě cca 150Kč měsíčně). 
Během října bude podepsána nová smlouva k účtu SVJ s KB. Číslo ú čtu 
zůstává p ůvodní.  
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.9.2011 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 160 561,42 Kč -43 262,17 Kč 
2009 271 973,13 Kč -17 699,72 Kč 
2010 689 204,45 Kč -94 492,26 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2011 činí k 30.9.2011: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 898 325,17 Kč 109 174,11 Kč 

 
• Oprava rozvodu teplé vody – opravy rozvodů teplé vody je kompletně dokončena. 

 
• Odstranění nedostatků dle znaleckého posudku – proběhlo upřesnění vad na 

střeše, které Finep označil za nutné k upřesnění. Od středy se začnou označená 
místa upravovat, aby vyhovovala. 
 

• Odložené věci v garážích – v garážích se na některých místech vyskytují 
pneumatiky, baterie kanystry a podobné předměty, které tam nepatří.  

 
Žádáme vlastníky, aby p ředměty odstranili. Umís ťování p ředmětu do garáží 
není povoleno a porušuje také požární p ředpisy. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil:  
 

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


