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

 
č. 3/2012 

 
Datum schůze: 2.4.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, P. Samohejl, B. Zemanová, L. Hon člová, P.Pont 

(PPM) 
Omluveni:  R. Netopilová, H. Kollmanová, M. Glogar 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 21.5.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Prosíme majitele garážových stání o sou činnost - bude 
proveden úklid garáží. Žádáme, aby majitelé v níže uvedených 
termínech v garážích neparkovali svá vozidla: 

• 18.4.2012 1.PP a 2.PP 
• 19.4.2012 3.PP 

 
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. Žaloba byla zpracována externím právníkem. 
Přílohy dle jeho pokynů připravuje P.Samohejl, kontrola všichni členové výboru! 
 

• 06/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele 
Úkol splněn – 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). 
 

• 07/10/11 Specifikace pro kalkulaci dodavatele (obklady) 
Úkol splněn – obklady pro obložení stěn kolem výtahů ve vestibulech vybrány. 
Bude zahájena realizace dodavatelem. 
 
01/03/12  Realizace obložení st ěn 
Během dubna bude realizováno dodavatelskou firmou pod dohledem Správce. 
 

• 01/02/12 Zajištění realizace stropních čidel 
Úkol splněn – zakázka je hotova, probíhají finální úpravy. 
 

• 02/02/12 Objednat a realizovat úklid exkrementů 
Úkol splněn – úklid proběhl a faktura s očekávanou částkou cca 9.000,-Kč bude 
rozúčtována mezi všechna společenství na Nové Harfě. 
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• 03/02/12 Lavičky u pískoviště 

Úkol probíhá – 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. 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. Čekáme na vyjádření 
ostatních výborů 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek – aktuálně jsou dlužné částky k 31.3.2012 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 120 944,34 Kč 0 Kč  
2009 217 731,99 Kč -4 896,15 Kč 
2010 374 628,37 Kč 0 Kč 

Celkem  715 418,89 Kč -4 896,15 Kč 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.3.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2011 845 903,59 Kč -43 577,39 Kč 
2012 257 819,00 Kč 94 657,00 Kč 

Celkem  1 103 722,59 Kč 51 079,61 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. Nová smlouva je podepsána a je 
k nahlédnutí u správce. 

  
• 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 současně 
s probíhajícím odečtem stavu vodoměrů. 

 
• Nový návrh pojistné smlouvy – B. Zemanová vyjednala u současné pojišťovny 

nové podmínky smluvního vztahu – nižší cenu pojistného (cca o 20.000,-Kč/rok), 
vyšší limity plnění a nižší spoluúčast. Výbor podpis upravené pojistné smlouvy 
odsouhlasil. 
 
02/03/12 Podpis upravené pojistné smlouvy 
Výbor pověřuje B. Zemanovou zajištěním podpisu upravené smlouvy. 

 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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• Snížení poplatků v KB – M.Glogar vyjednal v KB, která vede náš účet, individuální 
režim, který dále sníží náklady na vedení tohoto účtu o cca jeden tisíc korun 
měsíčně (v závislosti na počtu transakcí v měsíci). 
 

• Shromážd ění v tomto roce  – výbor si dovoluje upozornit 
vlastníky, že shromážd ění v tomto roce by m ělo zvolit výbor na 
následující funk ční období. Mandát výboru vyprší 6. února 2013. 
Pokud nebude shromážd ění usnášeníschopné a nezvolí výbor, 
případně pověřeného vlastníka, nastane „bezvládí“, resp. podle 
§9 odst.9 zákona o vlastnictví byt ů plní funkci výboru vlastníci 
těch jednotek, kte ří se stali členy spole čenství v den jeho vzniku. 
V našem p řípadě se jedná o spole čnost FINEP a n ěkolik (dva?) 
další vlastníky, kte ří už možná (podobn ě jako FINEP) nejsou již 
vlastníky jednotek v našem dom ě a nemají k domu žádný vztah. 
Je zřejmé, že jejich práce pro d ům by se blížila nule nebo by 
mohla být p římo kontraproduktivní! 
 
Výbor apeluje na všechny odpovědné vlastníky, aby se zúčastnili shromáždění 
osobně nebo prostřednictvím udělené plné moci. 

 
 
Zapsal: Petr Samohejl 
Doplnil: Martin Glogar, Bohumila Zemanová 


