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

 
č. 7/2012 

 
Datum schůze: 10.9.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, J. Ou ředník, P. Samohejl, B. Zemanová, L. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 8.10.2012 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

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

Žádáme vlastníky, aby se zú častnili sch ůze nebo  
za sebe zajistili náhradu plnou mocí. 

Je nutné, aby sch ůze byla usnášení schopná. 

Nejdůležit ějším hlasováním je volba členů výboru SVJ, protože 
mandát stávajícím členům skon čí 6. února 2013. 

Prosíme majitele garážových stání o sou činnost – bude 
proveden úklid garáží. Žádáme, aby v níže uvedených  termínech 

v garážích neparkovala vozidla: 
• 10.10.2012 – 1.PP a 2.PP 
• 11.10.2012 – 3.PP  

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

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

Splněno – lišty nainstalovány. 
 

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Věc je v řešení, stanovit místo vstupu vody průsakem je náročné. U jednoho 
místa průsaku se po opravě zdá vše v pořádku. U druhého průsaku se příčina 
hledá, proběhlo také posouzení odborníkem. Budou provedeny opravy dle návrhu 
odborníka. Provede se navržená varianta. Pokud se průsak zastaví, bude 
opraveno. Může se však také stát, že se bude hledat dále, případně bude třeba 
odkrýt terasu, provést zátopovou zkoušku a na základě výsledku opravit izolaci, 
čímž se celková oprava může značně prodražit. 
 

• 02/05/12 Oprava garážových vrat 
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Úkol je v řešení, oprava garážových vrat ještě neproběhla a je v plánu v nejbližší 
době. 
 

• 03/05/12 Retardéry 
Společnosti FINEP jako vlastníkovi pozemku komunikace byl zaslán dopis za 
SVJ. Zatím není k dispozici reakce FINEPu. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.8.2012 následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 0 Kč  4 4 
2009 139 022,67 Kč 0 Kč 7 7 
2010 219 315,70 Kč -110 417,86 Kč 13 13 
2011 282 539,25 Kč -282 783,55 Kč 24 6 

Celkem  729 376,85 Kč -393 201,41 Kč 49 31 
 
Na všechny nedoplatky 2007 až 2010 běží žaloby a s nimi související právní 
úkony. Za rok 2011 je k 31.8.2012 žalováno 6 největších dlužníků. U jednoho 
z dlužníků je pohledávka SVJ přihlášena v insolvenčním řízení. U některých 
dlužníků, kteří komunikují s výborem a požádali o splátkové kalendáře, byla 
provedena dohoda o způsobu úhrady dluhu. Při dodržení dohodnutého 
splátkového kalendáře zůstane zatím žaloba nepodána. Několik dalších žalob je 
však v přípravě, protože dlužníci nekomunikují na opakované výzvy k úhradě 
pohledávky. 
 
Vyzýváme proto naposledy všechny zbývající dlužníky  vyúčtování za rok 
2011, aby své závazky uhradili, jinak bude v ěc řešena soudn ě. 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.8.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 474 657,89 Kč 55 531,97 Kč 

 
 
• Shromáždění vlastníků v tomto roce – výbor probral návrhy podkladů ke 

shromáždění, které budou vlastníkům standardně rozeslány. Nyní budou 
zapracovány diskutované úpravy, aby mohl výbor schválit finální verzi. 
 
01/07/12 Dokon čit podklady pro vlastníky 
Obecný úkol k podkladům pro všechny členy výboru. Členové výboru podklady 
projdou po zapracování úprav a doplní případné připomínky. Cílem je vytvořit 
finální verzi, která bude rozeslána vlastníkům společně s pozvánkou na 
shromáždění. 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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• Návrh rozpočtu 2013 – byl diskutován návrh rozpočtu na příští rok. Po 
zapracování úprav, které vyplynuly z diskuse, bude výborem schválena finální 
verze. 
 
02/07/12 Zapracovat p řipomínky do rozpo čtu 
Pan Pont doplní do rozpočtu diskutované připomínky. Výbor následně provede 
revizi zapracování a schválení návrhu rozpočtu pro rok 2013. 
 

• Zpráva o činnosti výboru – bude vypracována standardní roční zpráva o činnosti 
výboru. 
 
03/07/12 Vytvo ření zprávy o činnosti výboru 
Výbor pověřil M. Glogara vypracováním zprávy, která bude součásti podkladů pro 
vlastníky ke shromáždění. 

 
• Návrhy pro změnu stanov – bude provedena revize návrhu změny stanov. 

Žádáme vlastníky, pokud by měli konstruktivní návrh úpravy stanov, který by se 
společenství mohl hodit, aby zaslali návrh na emailovou adresu výboru. 
 
04/07/12 Revize stanov 
Výbor pověřil R. Netopilovou revizí stanov a přípravou podkladu pro 
shromáždění. 
 

5. Přílohy 
 
• Plná moc pro zastupování na shromáždění. 
 
 
 
 
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   
 


