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

 
č. 5/2012 

 
Datum schůze: 16.7.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. Zemanová, L. 

Hončlová, P. Pont (PPM) 
Omluveni:  H. Kollmanová, R. Netopilová  
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 20.8.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Žádáme vlastníky, kte ří ješt ě nezaslali nedoplatky vyú čtování, 
aby je ihned uhradili a vyhnuli se tak soudním žalo bám. 

Přeplatky, o které si vlastníci požádali, byly rozesl ány. 

Přeplatky, kde vlastníci nepožádali o jejich vrácení,  
byly p řevedeny do záloh 2012. 

Shromážd ění vlastníku jednotek se bude konat 
v pond ělí dne 22.10.2012. 

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

 
• 01/04/12 Ochranné lišty u vchodů do výtahů 

Objednáno, realizace proběhne v nejbližší době. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.6.2012 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 86 385,04 Kč -34 559,30 Kč  
2009 139 022,67 Kč -54 668,58 Kč 
2010 329 733,56 Kč -44 894,81 Kč 
2011 565 322,80 Kč -716 153,07 Kč 

Celkem  1 122 578,26 Kč -850 275,76 Kč 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.6.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 419 125,92 Kč 33 822,16 Kč 

 
• Průsaky – objevily se průsaky vody na dvou místech stavby, kde zřejmě dilatací 

zatéká z teras. Věc je řešena správcem a dojde k opravě. 
 
01/05/12 Oprava pr ůsaků vody 
Pověřujeme správce zajištěním potřebných oprav průsaků vody. Náklady oprav 
budou zahrnuty do režijních nákladů. 
 

• Nabouraná garážová vrata – byly poškozeny vjezdová vrata do garáží v 2PP. 
Vrata sice provizorně fungují, avšak musí dojít k jejich opravě. 
 
02/05/12 Oprava garážových vrat 
Pověřujeme správce zajištěním potřebných oprav garážových vrat. Náklady 
půjdou k tíži viníka poškození. 
 

• Retardéry – výbor zaznamenal od vlastníků návrh na umístění retardérů u 
přechodu ulice Pod Harfou z důvodu zvýšení bezpečnosti. Přechod u zatáčky 
mezi I a IV etapou. Vlastníkem komunikace je FINEP Harfa k.s. V budoucnu bude 
převedena na město. Předpokládáme však, že k tomu dojde až FINEP dokončí 
výstavbu všech plánovaných etap. Výbor osloví FINEP, zda by úpravu realizoval. 
 
03/05/12 Retardéry 
Výbor pověřil M. Glogara zasláním oficiálního dotazu na společnost FINEP, zda 
by na svém pozemku mohl provést úpravy. 
 

• Parkování v garážích – výbor zaznamenal výhrady k parkování v garážích. 
Prosíme majitelé garážových stání, aby parkovali řádně na svých parkovacích 
místech, ideálně uprostřed vyhrazeného místa a neomezovali své sousedy 
například stáním příliš blízko nebo v přesahu bílých čar. 
 

• Splátkové kalendáře – pokud některý z vlastníků požádá o splátkový kalendář na 
své dluhy vůči SVJ, budou umožněny pouze formou písemného uznání dluhu 
vlastníkem. Jedná se však o podmínku nutnou, nikoliv jedinou. Vždy bude před 
schválením přihlédnuto k předchozí platební morálce vlastníka. Formulář uznání 
dluhu je přílohou zápisu. 

 
• Shromáždění vlastníků v tomto roce – termín shromáždění byl stanoven na 

pondělí 22.10.2012 v hotelu Step. 
 

Výbor si dovoluje upozornit vlastníky, že shromáždění v tomto roce by mělo zvolit 
výbor na následující funkční období. Mandát výboru vyprší 6. února 2013. 

 
Pokud nebude shromáždění usnášeníschopné a nezvolí výbor, případně 
pověřeného vlastníka, nastane „bezvládí“, resp. podle §9 odst. 9 zákona o 
vlastnictví bytů plní funkci výboru vlastníci těch jednotek, kteří se stali členy 
společenství v den jeho vzniku. V našem případě se jedná o společnost FINEP a 
několik (dva?) další vlastníky, kteří už možná (podobně jako FINEP) nejsou již 
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vlastníky jednotek v našem domě a nemají k domu žádný vztah. Je zřejmé, že 
jejich práce pro dům by se blížila nule nebo by mohla být přímo kontraproduktivní! 
 
Výbor apeluje na všechny odpovědné vlastníky, aby se zúčastnili shromáždění 
osobně nebo prostřednictvím udělené plné moci. Formulář naleznete v příloze 
zápisu. 
 

5. Přílohy 
 
• Plná moc pro zastupování na shromáždění 
• Formulář pro uznání dluhu 
 
 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 



SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NOVÁ HARFA I- PODKOVÁŘSKÁ Č.P. 933, 
PRAHA 9, PODKOVÁŘSKÁ 933/1, IČ: 28382986 

ZAPSANÉ V REJSTŘÍKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL S, VLOŽKA 8860 

 
 
 

Plná moc 
 

Já, …………………………………………………………………………………………, 

narozen(a) ………………………………………………………………………………., 

bytem …………………………………………………………………………………….., 

tímto zplnomoc ňuji  

pana(ní) …………………………………………………………………………………., 

narozené(ho) ……………………………………...……..………..……………………, 

bytem ……..………………………………………………………………………..……, 

k jednání mým jménem ve všech záležitostech spojený ch se 

shromážd ěním Spole čenství vlastník ů jednotek NOVÁ HARFA I - 

Podková řská č.p. 933, konaném dne 22.10.2012, a k veškerému hlas ování 

na tomto shromážd ění. 

 
 

V …………………………. dne ………………………………. 
 

 
Podpis zastupovaného   …………………………………………………. 

                  podpis   
 
Plnou moc v plném rozsahu p řijímám. 
 
 
V …………………………. dne ………………………………. 
 
 
Podpis zástupce     …………………………………………………. 

                  podpis   
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Dlužník Jméno a příjmení  

Datum narození  
Adresa  
Telefon  
e-mail  

Dlužník Jméno a příjmení  
Datum narození  
Adresa  
Telefon  
e-mail  

 
UZNÁNÍ ZÁVAZKU 

 
 

- na základě vyúčtování splatného nedoplatku splatného ke dni     
ve výši Kč     
 

Výše uvedený/í a níže podepsaní vlastník/ci bytové jednotky     
 
uznává/vají bezvýhradně svůj závazek vůči věřiteli Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - 
Podkovářská čp. 933, se sídlem Praha 9, Podkovářská 933, IČO 28382986 vyplývající z ustanovení 
zákona 72/1993 Sb. v platném znění a stanov výše uvedeného společenství co do výše i důvodu a 
zavazuje/í se ho uhradit rukou společnou a nerozdílnou níže specifikovaným způsobem.  
Nebudou-li takto stanovené splátky hrazeny ve stanovených termínech a v plné výši, dojde ke ztrátě 
výhody splátek a celý dluh se stává okamžitě splatným 
 
 

Splátkový kalendář 
 
Výše splatného závazku Kč  
Úročená jistina v Kč  
Důvod vzniku závazku  
Úroková sazba úrok z prodlení (2T REPO sazba ČNB  0,50 %.+ 7 % p.a.)1 
   
Datum splátky Platba jistiny Platba úroku z prodlení 
   
   
   
   
   
   
   
 
  
                                                           
1 § 369 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů ve spojení s §1 nařízení 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, 
v platném znění 



SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK NOVÁ HARFA I- PODKOVÁŘSKÁ Č.P. 933, 
PRAHA 9, PODKOVÁŘSKÁ 933/1, IČ: 28382986 

ZAPSANÉ V REJSTŘÍKU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
VEDENÉM U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODDÍL S, VLOŽKA 8860 

 
 

Uznání závazku Strana 2 / 2

 

 

V         dne     

 
 

Podpis:              

 

Dlužník:       RČ/dat. nar.       

 

Trvale bytem:             

 

Místo narození:             

 

Č. OP2      vydaný (kým)     platný do:    

 

 

Podpis:              

 

Dlužník:       RČ/dat. nar.       

 

Trvale bytem:             

 

Místo narození:             

 

Č. OP3      vydaný (kým)     platný do:    

 

 

 

                                                           
2 Popř. jiného dokladu 
3 Popř. jiného dokladu 


