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

 
č. 2/2012 

 
Datum schůze: 27.2.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, R. Netopilová, H. Kollmanová, P. Samohejl, 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 2.4.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Prosíme majitele garážových stání o sou činnost, protože bude 
proveden úklid garáží. Žádáme, aby majitelé v uvede ných 
termínech v garážích neparkovali svá vozidla: 

• 18.4.2012 1PP a 2PP 
• 19.4.2012 3PP 

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

 
• 04/10/11 Podklady pro podnět k soudu 

Úkol se řeší. Připravují se podklady. 
 

• 06/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Pohybová čidla – výbor rozhodl provedení instalace stropních čidel ve variantě 2 
stropní čidla na vstupní vchod (jedno stropní čidlo ve vestibulu a jedno u výtahu. 
 
01/02/12 Zajišt ění realizace stropních čidel 
Výbor pověřuje správce zajištěním realizace stropních čidel dle nabídky. 
Objednávka u dodavatele a dohled nad realizací. 
 

• 07/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele (obklady) 
Obklady pro obložení stěn kolem výtahů ve vestibulech vybrány. Bude zahájena 
realizace dodavatelem. 
 

• 01/01/12 Zajistit opravu osvětlení 
Úkol splněn – osvětlení je v pořádku. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek – aktuálně jsou dlužné částky k 31.1.2012 následující: 
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Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 120 944,34 Kč -1 546,58 Kč  
2009 222 628,14 Kč 0 Kč 
2010 374 628,37 Kč -40 477,02 Kč 

Celkem  720 315,04 Kč -42 023,60 Kč 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.1.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 889 480,98 Kč -11 057,01 Kč 
2012 163 162,00 Kč 0 Kč 

Celkem  1 052 642,98 Kč -11 057,01 Kč 
 
• Úprava smlouvy pro dodávku elektřiny – byly sjednány dodatky ke smlouvám pro 

dodávku elektřiny do společných prostor. Po úpravě se předběžně předpokládá 
úspora ve výši cca 130 000Kč ročně. 

  
• Plánuje se výměna vodoměrů – dle norem je potřeba za určité období vyměnit 

vodoměry z důvodu jejich kalibrace. Vodoměry pro teplou vodu mají kratší interval 
a zde již výměna proběhla. Nyní se plánuje výměna vodoměrů pro studenou 
vodu, kde je interval pro výměnu dle norem delší. Termíny budou upřesněny na 
nástěnkách ve vchodech. Předpokládá se konec roku 2012. 

 
• Úklid psích exkrementů – okolí domů je po zimním období znečištěno psími 

exkrementy. 
 

02/02/12 Objednat a realizovat úklid exkrement ů 
Pověřujeme správce objednat u dodavatele vyčištění pozemků SVJ podobně, jak 
proběhlo v loňském roce. 

 
• Lavičky u pískoviště – byla diskutována možnost navýšení počtu laviček na 

dětském hřišti (pískoviště). Aktuálně jsou zde 2 lavičky. Výbor navrhl doplnění 4 
nových laviček a zvýšit tak celkový počet na 6 kusů. Je třeba probrat s ostatními 
SVJ, které se na provozu podílejí. 
 
03/02/12 Lavi čky u pískovišt ě 
Výbor pověřil správce zajištěním cenové kalkulace pro nákup 4 laviček stejného 
nebo podobného typu, jako se již u hřiště nacházejí. Výbor pověřil M. Glogara 
oslovit ostatní SVJ a probrat s nimi možnost doplnění laviček. 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil:  
 

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


