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

 
č. 11/2011 

 
Datum schůze: 12.12.2011 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, H. Kollmanová, P. Samohejl, R. Netopilová , 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 16.1.2011 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Shromážd ění SVJ nebylo usnášení schopné a nedošlo 
k odhlasování návrhu nového rozpo čtu pro rok 2012. Proto: 

• Rozpočet 2012 je shodný s rozpo čtem roku 2011. 
• Předpis záloh 2012 k jednotlivým jednotkám je shodný 

s předpisem záloh roku 2011. 
• Předpisy nebudou rozeslány hromadn ě, SVJ ušet ří 

poštovní poplatky. 
• Pokud si n ěkterý z vlastník ů není jistý velikosti záloh dle 

předpisu své jednotky, prosíme, aby se obrátil na 
správce. P ředpis obdrží na vyžádání. 

Žádáme obyvatele, aby neodhazovali nedopalky a jiné  odpadky 
z balkón ů a teras. Porušují tím domovní řád a znečišťují 
předzahrádky ostatním obyvatel ům. Děkujeme. 

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

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Opraveno, úkol uzavřen. 
 

• 01/06/11 Oprava nátěru fasády 
Úkol se řeší. Probíhá oprava. 
 

• 03/10/11 Zveřejnění zápisu ze shromáždění 
Zápis zveřejněn, úkol uzavřen. 
 

• 04/10/11 Podklady pro podnět k soudu 
Úkol se řeší. Připravují se podklady. 
 



2 / 2 Společenství vlastníků jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podkovářská č.p. 933 
 

• 05/10/11 Vyčištění fasády 
Úkol se řeší, část čištění již proběhlo. 
 

• 06/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Pohybová čidla – došlo k specifikaci počtu potřebných čidel a rozsahu prací. Byli 
poptáni dodavatelé. Nabídky zatím nejsou k dispozici. 
 

• 07/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Obložení stěn kolem výtahů ve vstupních halách – došlo k zaměření a specifikaci 
rozsahu prací a poptán dodavatel. Nabídka dodavatele obdržena. Výbor zatím 
rozhodl poptat rozšíření nabídky o lišty na rohy stěn u vstupů do výtahů také 
v jednotlivých patrech. (11 pater x 4 vchody). Čeká se na aktualizovanou 
rozšířenou nabídku. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 

Aktuálně jsou dlužné částky k 30.11.2011 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 122 490,92 Kč -38 070,50 Kč 
2009 271 973,13 Kč 0 Kč 
2010 534 294,48 Kč -154 909,97 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2011 činí k 30.11.2011: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 952 107,73 Kč 53 782,56 Kč 

 
• Jednotka 329 – vůči jednotce vede SVJ žaloby za nedoplatky vyúčtování roku 

2009 a 2010. V žalobách soudy zatím pravomocně nerozhodly. Jednotka dluží 
také všechny zálohy roku 2011. Bylo zjištěno, že vlastník jednotky je v exekučním 
řízení. 

 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil:  
 
 
 

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


