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

 
č. 10/2011 

 
Datum schůze: 31.10.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, H. Kollmanová, P. Samohejl, B. Zemanová, 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 12.12.2011 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Dne 24.10.2011 proběhlo shromáždění vlastníků 
 

Výbor d ěkuje všem odpov ědným vlastník ům, kte ří se zúčastnili 
shromážd ění osobn ě nebo prost řednictvím ud ělené plné moci.  

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Probíhají opravy a předávky. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Uzavíráme úkol – město nepovolilo výstavbu ohrádky před vchodem F1 a dle 
projektové dokumentace by měly být popelnice umístěny ve vnitrobloku v 
ohrádkách u vchodů E1 a E2, které je z důvodu velké vzdálenosti nekomfortním 
řešením pro obyvatele vchodů F1 a F2. 
 
Výbor se proto dohodl se společenstvím domů G, H a popelnice od vchodu F1 
bude přemístěna na roh budovy na pozemek společenství G, H ke stávajícím 
popelnicím směsného a tříděného odpadu. Popelnice pro komerční plochy bude 
umístěna do ohrady pro kontejnery ve vnitrobloku, a to před vchodem E1. 
 
Žádáme vlastníky, aby odpadky odnášeli do p řemístěných kontejner ů. 
Děkujeme tímto spole čenství bytových dom ů G,H za vyhov ění naší žádosti. 
 
01/10/11 Informace k p řemístění popelnic 
Výbor pověřuje správce vyvěšením informace o přemístění kontejnerů ve 
vchodech bytových domů společenství. 
 
02/10/11 Přesun betonových blok ů 
Pověřujeme správce, aby zajistil přesun betonových bloků na náklady našeho 
společenství tak, aby námi přemístěný kontejner na roh budovy G, H byl umístěn 
v souladu s již zde stojícími kontejnery. 
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• 01/06/11 Oprava nátěru fasády 
Úkol se řeší. 
 

• 02/08/11 Bankovní účet SVJ 
Byly provedeny úpravy služeb k účtu SVJ v Komerční bance. Byla dohodnuta 
cenově úspornější varianta (dojde ke slevě cca 150Kč měsíčně). Dále byl sjednán 
spořicí účet u KB, na který budou odkládány volné finance SVJ (dle možností 
hotovostního toku (cash flow) na běžném účtu SVJ. Smlouvy k nahlédnutí 
vlastníkům jsou u správce. 
 
Číslo ú čtu zůstává p ůvodní. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek – k termínu schůze jsou k dispozici již zveřejněná čísla ke 
konci září. V zápise z příští schůze bude uvedena aktualizace. 

 
• Výstupy ze shromáždění vlastníků – výbor probral, zapracoval a odsouhlasil 

připomínky členů k zápisu ze shromáždění 2011, které proběhlo 24.10.2011. 
 

03/10/11 Zveřejnění zápisu ze shromážd ění 
Výbor pověřil M. Glogara zveřejnit zápis na webových stránkách společenství 
www.novaharfa.info společně s dokumentem povinností ostrahy. Ve vchodech 
umístí zápis správce. 
 
04/10/11 Podklady pro podn ět k soudu 
Výbor pověřil R. Netopilovou, aby připravila podklady pro podání podnětu 
k soudu, jak bylo odsouhlaseno na shromáždění vlastníků většinou přítomných 
vlastníků. 

 
• Odstranění nedostatků dle znaleckého posudku – oprava uvedených nedostatků 

střešní krytiny proběhla dle specifikace znalce. 
 

• Vyčištění fasády u vchodů F1 a F2 – fasáda je značně znečištěna, bylo navrženo 
umytí fasády. 

 
05/10/11 Vyčištění fasády 
Pověřujeme správce zajištěním vyčištění fasády dodavatelem. 
 

• Čidla místo vypínačů – na schůzi společenství byl diskutován návrh na 
automatické zapínání světel na chodbách pohybovými čidly. V rámci ceny byla 
rovnou zamítnuta varianta zásahu do rozvodu elektroinstalace a umístění čidel 
například ke stropu chodeb. Jedná se o úspornější variantu, kde se pouze 
nakoupí čidla a dojde k výměně tlačítek za čidla. Výbor navrhl začít s případnou 
výměnou ve vstupních halách. 
 
06/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Výbor pověřil správce, aby specifikoval pro dodavatele poptávku, kolik vypínačů 
by bylo třeba vyměnit za pohybová čidla. Následně budou dodavatelé požádání o 
předložení cenové nabídky na výměnu (materiál a práce). Na základě cenových 
nabídek bude výborem rozhodnuto, zda dojde k realizaci. 
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• Obklad stěn u výtahů ve vstupních halách – výbor plánuje obložení stěn kolem 
výtahů ve vstupních halách. V uvedených místech jsou stěny nejvíce 
znečišťovány. U obkladu lze zajistit jeho umytí. Obložením stěn předejdeme 
dodatečným nákladům na případné další malování. Obklad stěn by měl být 
podobný tomu, který je již v halách na stěnách použit. 
 
07/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Výbor pověřuje správce, M. Glogara a H. Kollmanovou, aby prošli vchody a 
dohodli plochu, která by byla obložena. Vznikne specifikace rozsahu prací a 
budou poptáni dodavatelé o nabídku na realizaci obložení. Po vyhodnocení 
cenových nabídek výbor rozhodne o případné realizaci. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnila: Bohumila Zemanová 
 


