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

 
č. 10/2012 

 
Datum schůze: 10.12.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, J. Ou ředník, H. Kollmanová, R. 

Netopilová, B. Zemanová, P. Pont (PPM) 
Omluveni:  P. Samohejl 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 14.1.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

 Shromážd ění vlastníku jednotek se bude konat 
ve st ředu dne 23.1.2013 v prostorách Hospodá řské komory ČR, 

Freyova 27, Praha 9 – kongresový sál 235 LABE. 

Výbor p ředem děkuje všem odpov ědným vlastník ům, kte ří se 
účastní osobn ě (nebo prost řednictvím zástupce s plnou mocí.  

Plnou moc m ůžete udělit svému sousedovi, správci, členovi 
výboru…). 

Svojí ú častí ovlivníte chod našeho spole čenství na p říštích 5 let. 

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. 

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

 
• 01/05/12 Oprava průsaků vody 

První část opravy byla provedena dle odborníkem zpracované zprávy. Průsak 
vody se přestal projevovat v jedné části bytové jednotky v 5NP. Ve druhé části se 
vlhkost nadále projevuje a na úkolu se nadále pracuje. 
 

• 02/05/12 Oprava garážových vrat 
Náhradní díly jsou objednány, dle dodavatele by měla proběhnout oprava do 
konce ledna. Oprava se zdržela, protože byl problém s výrobou poškozených 
dílů. 
 

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

• Příprava Shromáždění vlastníků jednotek – pracuje se na dokončení podkladů 
pro shromáždění. V nejbližší době budou dokončeny a rozeslány vlastníkům.  
 
Termín a prostory byly zajištěny v předstihu. Všichni vlastníci informování jak na 
nástěnkách, tak na webu SVJ. 
 
01/10/12 Zveřejnění podklad ů na webu SVJ 
Pověřujeme M. Glogara zveřejněním podkladů na webu SVJ, jakmile budou 
dokončeny. Zároveň budou rozeslány na emailové adresy, které jsou evidovány 
správcovskou firmou u jednotlivých vlastníků. 
 
02/10/12 Rozeslání podklad ů vlastník ům 
Pověřujeme správce zajištěním vytištění a rozeslání podkladů vlastníkům jakmile 
budou dokončeny. 
 
03/10/12 Rozeslání SMS zpráv vlastník ům 
Pověřujeme P. Samohejla zajištěním rozeslání SMS zpráv vlastníkům na 
telefonní čísla, které jsou evidovány správcovskou firmou u jednotlivých vlastníků. 
 
04/10/12 Návštěva jednotlivých byt ů 
Členové výboru postupně obejdou veškeré byty a požádají o účast na schůzi 
nebo vyplnění plné moci. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 30.11.2012 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 0 Kč 13 13 
2011 221 890,04 Kč -17 936,81 Kč 16 6 

Celkem  668 727,64 Kč -17 936,81 Kč 41 31 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 30.11.2012: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 443 778,57 Kč 26 121,76 Kč 

 
• Zamykání ohrádek pro kontejnery – výboru byl předložen návrh na zamykání 

ohrádek pro kontejnery ve vnitrobloku. Návrh i poptávku vytvořilo sousední 
společenství a cena bude rozpočtena mezi jednotlivá společenství. Výbor schválil 
návrh realizace. 
 
05/10/12 Zajistit realizaci zamykání ohrádek kontej nerů 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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Pověřujeme správce zajištěním realizace pomocí dodavatelské firmy dle 
schválené nabídky a následné rozúčtování nákladu mezi zainteresovaná 
společenství.  
 
 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 


