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

 
č. 4/2012 

 
Datum schůze: 21.5.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, R. Netopilová, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. 

Zemanová, L. Hon člová, M. Švábenická (PPM) 
Omluveni:  H. Kollmanová  
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 16.7.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Všem vlastník ům bylo dne 16.5.2012 rozesláno 
Vyúčtování roku 2011. 

Žádáme vlastníky s nedoplatky, aby je uhradili 
dle instrukcí na vyú čtování do 30 dn ů na účet SVJ. 

Přeplatky, o které si vlastníci požádají, 
budou rozeslány v druhé polovin ě června. 

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

 
• 04/10/11 Podklady pro podnět k soudu 

Splněno. 
 

• 03/02/12 Lavičky u pískoviště 
Splněno – 4 nové lavičky doplněny. K pískovišti krytému stříškou byla doplněna 
ochranná plachta. Večer ostraha pískoviště přikryje a ráno odkryje. Náklady 
rozpočítány mezi všechny společenství. Dále proběhne natření dvou původních 
laviček. 
 

• 01/03/12  Realizace obložení stěn 
Splněno – vestibuly kolem výtahu obloženy. 
 
V druhé fázi obložení stěn bylo plánováno doplnění ochranných lišt na rohy u 
vchodů do výtahů v jednotlivých patrech. 
 
01/04/12 Ochranné lišty u vchod ů do výtah ů 
Zajistit realizaci. 
 

• 02/03/12 Podpis upravené pojistné smlouvy 
Splněno. 
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4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek – aktuálně jsou dlužné částky k 16.5.2012 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 120 944,34 Kč 0 Kč  
2009 193 691,25 Kč -24 040,74 Kč 
2010 374 628,37 Kč 0 Kč 
2011 1 281 475,87 Kč Dle roční uzávěrky 

Celkem  1 972 854,02 Kč  
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.4.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 385 303,76 Kč 127 484,76 Kč 

 
• Rekonstrukce hřiště – byla dokončena rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště. 

Rekonstrukci zajistila společnost FINEP na své náklady. Děkujeme. 
 
• Shromážd ění v tomto roce  – výbor si dovoluje upozorni t 

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: Martin Glogar 
 
 
 

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


