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

 
č. 9/2012 

 
Datum schůze: 29.10.2012 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: J. Ouředník, P. Samohejl, H. Kollmanová, R. Netopilová, P ., 

B. Zemanová, M.Glogar, L.Hon člová P. Pont (PPM) 
Hosté: p.Budín, p.Tint ěra, Ing.St říbrná, pí.Švadlenková 
Omluveni:  0 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   J. Ouředník 
 
 
Schůze měla hlavně za cíl připravovat nové shromáždění vlastníků (body 3-5). 
 

1. Stížnost pana Budína na jednání pojiš ťovací maklé řky p ři vy řizování jeho 
případu pojistné události. 

 
Pan Budín informoval výbor o své nespokojenosti s přístupem makléřky při 
vyřizování pojistné události v jeho bytě při havárii topení. Nakonec byl jeho případ 
vyřízen a škoda uhrazena k jeho spokojenosti. Výbor panu Budínovi poděkoval za 
jeho informaci a pokud zjistí i v jiných případech (což se doposud nestalo) 
neadekvátní přístup pojišťovací makléřky, zváží její výměnu, případně výběr jiné 
pojišťovny. 
 

2. Informace pana Tint ěry o podání žalob 
 
Pan Tintěra informoval výbor, že podá žalobu na rozhodnutí soudu za shromáždění 
vlastníků. Svůj postup bude koordinovat s výborem společenství. Žalobu zvažuje buď 
na změnu stanov v bodě způsobu hlasování, nebo na prodloužení mandátu výboru 
s žádostí o předběžné opatření. O konečné podobě žaloby bude pan Tintěra výbor 
informovat. 
 
 
PŘÍPRAVA NOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ 
Právě proběhlá schůze vlastníků byla neusnášeníschopná a vzhledem k rizikům, 
které plynou z končícího mandátu stávajícího výboru (v případě nezvolení nového 
výboru například není nikdo, kdo by potvrzoval platby dodavatelům médií, nebo 
s autoritou mandátu rozhodoval o jiných provozních záležitostech domu) – je potřeba 
s mimořádnou naléhavostí zajistit usnášeníschopnost našeho společenství na novém 
shromáždění vlastníků. 
 
3. Termín a místo shromážd ění 
 
3.1 termín shromáždění byl předběžně stanoven na počátek roku (21.-24.1. 2012, ?), 
začátek od 19.00hod 
 
3.2 Místo konání: pan Pont a členové výboru byli pověřeni zjištěním možností konání 
shromáždění 
 
- v budově učiliště na Poděbradské 
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- v prostorách hospodářské komory 
- v KD Gong 
 
3.2.1. Přítomní vlastníci, kteří se zúčastnili schůze vyslovovali další návrhy na místo 
konání schůze. K těmto návrhům výbor považuje za vhodné vyslovit toto stanovisko: 
 

a) Prostory podzemních garáží v našem objektu:  Prostory garáží nejsou 
vhodné z hygienických důvodů. Tento důvod již byl vlastníkům několikrát na 
shromáždění tlumočen. Prostory byly koncipovány a zkolaudovány pro 
krátkodobý nahodilý pobyt osob v maximální délce 30minut. Tato informace je 
uvedena v příručce uživatele i v provozním řádu garáží. Vzduchotechnika 
garáží není v žádném případě dimenzována na pobyt několika stovek osob na 
jednom místě po dobu několika hodin. Rovněž nelze podceňovat provoz 
vozidel v garážích a z toho vyplývající rizika. Verdikt: ZAMÍTNUTO. 

b) Pizerrie v areálu Nová Harfa:  příliš malé objekty, které naprosto nevyhovují 
případné účasti cca 200-300 osob a neumožňují řádné projednání navržených 
bodů. Verdikt: ZAMÍTNUTO 

c) Tělocvi čny škol v okolí: verdikt:  Vlastníci, správa domu i členové výboru se 
pokusí zajistit odpovídající prostor ve školách v bezprostřední blízkosti. 
Nicméně výbor upozorňuje, že tělocvičny nebývají vhodné z akustických 
důvodů a je pravděpodobné, že přítomní absolvují několikahodinové 
shromáždění ve stoje!!!  

d) Školní jídelny v okolí:  Vlastníci, správa domu i členové výboru se pokusí 
zajistit odpovídající prostor ve školách v bezprostřední blízkosti. 

 
Podle možností a volných termínů výbor rozhodne o přesném místě a datu konání do 
5.11.2012 
 
info k 5.11. 2012: 

• nikdo z hostů přes slib daný na schůzi, nedodal žádný návrh na realizovatelné 
místo konání 

• výbor prověřil školy (dle bodu 3.2.1.c,d) v bezprostředním sousedství. Bohužel 
školní jídelny jsou příliš malé prostory a tělocvičny jsou ve večerních hodinách 
beznadějně zaplněny. 

• jako nejpravděpodobnější se jeví velký sál Hospodářské komory jako průnik 
vzdálenosti, kulturnosti prostředí a velikosti (cca 140 sedících osob – kdo dřív 
přijde, ten dřív sedí). 

 
 
4. Způsob distribuce pozvánek na shromážd ění vlastník ů: 
 
Výbor se dohodnul na rozšíření komunikačních kanálů na vlastníky s informací o 
potřebě zajistit dostatečnou účast a hlasování o důležitých bodech programu těmito 
způsoby: 
 
4.1 po stanovení termínu a místa konání shromáždění obejdou členové výboru 
jednotlivé byty s informací o shromáždění, jednoduchou pozvánkou ve formě letáku a 
prosbou o podpis plné moci (pro případ, že se vlastník nebude moci shromáždění 
zúčastnit) 
Současně budou vlastníci dotazováni na aktuální mobilní telefonické a e-mailové 
spojení. 
Odpovědnost: členové výboru. Konkrétní rozdělení obchůzek nebylo dohodnuto. 
Termín: od vyhotovení plné moce až do konání shromáždění. 
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4.2 Vlastníci budou obesláni 3x sms zprávou na aktualizovanou databázi mobilních 
telefonů 
Zajistí: P.Samohejl 
Text SMS, návrhy: všichni přítomní. Termín do 5.11. 
 
4.3 Vlastníci budou obesláni 3x e-mailovou zprávou na aktualizovanou databázi e-
mailů (obsahem bude stejný leták, který bude rozdáván při osobních návštěvách) 
Zajistí: M.Glogar 
 
4.4 ve výtazích, na nástěnkách a na vchodových dveřích do domu a do a z garáží 
budou vyvěšeny letáky s informací o shromáždění. 
Vylepení plakátu: Odpovědná správa domu, p.Pont 
Návrh plakátu (moto) a doplnění návrhů P.Samohejla: všichni přítomní. Termín do 
5.11. 
 
4.5 umístění pozvánky na webové stránky společenství 
Zajistí: M.Glogar 
 
4.6 standardní forma pozvánky v termínu a s obsahem dle zákonem daných 
parametrů do schránek všech bytů a na známé kontaktní adresy vlastníků mimo 
areál společenství poštou. Tato pozvánka nebude již obsahovat celé stanovy, ale 
pouze informaci o návrhu jejich změn s odkazem na webové stránky, kde bude jejich 
plné znění včetně navrhovaných změn. 
Vytvoření podkladů: nebyla stanovena odpovědná osoba ani termín 
Rozeslání podkladů: správa domu, pan Pont 
 
 
5. Časový plán: 
 
- do 5.11.2012 připraví členové výboru a aktivní vlastníci návrhy obsahu letáku 
s pozvánkou na shromáždění 
 
- do 10.11.2012 výbor rozhodne o konečné podobě letáku s pozvánkou 
 
- následně výbor zajistí rozdělení práce a termíny pro osobní pozvání vlastníků 
obchůzkou po bytech (realizace nejpozději do konce 11/2012) 
 
 
Zapsal: J.Ouředník a P.Samohejl 
Doplnil(a): 


