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

 
č. 2/2013 

 
Datum schůze: 18.2.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, B. Zemanová, P. Samohejl, M. 

Tintěra, L. Herout (Revizor), P. Pont (PPM) 
Omluveni:  0 
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   B. Zemanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 18.3.2013 2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, 

nebytový prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

 Proběhlo Shromážd ění vlastníku jednotek. 

Výstupy ze Shromážd ění jsou k dispozici na webu SVJ a ve 
vchodech na nást ěnkách. 

Výbor d ěkuje všem odpov ědným vlastník ům, kte ří se účastní 
osobn ě nebo prost řednictvím zástupce s plnou mocí.  

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

 
• 01/05/12 Oprava průsaků vody 

Potřebné úpravy u stavební firmy objednány, čeká se na lepší počasí pro 
provedení realizace. 
 

• 02/05/12 Oprava garážových vrat 
Úkol je v řešení, oprava garážových vrat proběhne do konce února. 
 

• 03/05/12 Retardéry 
Byla zaslaná upomínka FINEPu, aby své vyjádření poskytl. 
 

• 05/10/12 Zajistit realizaci zamykání ohrádek kontejnerů 
Probíhá realizace. 
 

• 01/01/13 Rozeslání připomínky termínu schůze vlastníkům 
Úkol splněn – emaily rozeslány. 
 

• 02/01/13 Rozeslání SMS zpráv vlastníkům 
Úkol splněn – SMS zprávy rozeslány. 
 

• 03/01/13 Zkontrolovat úhradu škody 
Platba ve prospěch účtu SVJ ze dne 15.1.2013, částka 24 234Kč. Škoda 
uhrazena v plné výši. 
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4. Aktuální problémy SVJ 

 
• Revizor – schůze výboru se zúčastnil také nově zvolený revizor. Byl diskutován 

způsob spolupráce a provádění kontrolní činnosti revizora vůči výboru. Pokud 
časový prostor dovolí, bude se Revizor účastnit všech jednání výboru. 
 

• Volba předsedy a místopředsedy výboru SVJ – výbor se sešel v novém složení 
dle zvolených osob na Shromáždění. 

 
Výbor jednomyslně odhlasoval, aby se stal novým předsedou výboru SVJ pan 
Michael Tintěra. 
 
Výbor jednomyslně odhlasoval, aby se stala novou místopředsedkyní výboru SVJ 
paní Bohumila Zemanová. 

 
01/02/13 Obchodní rejst řík 
Výbor pověřil M. Glogara zajištěním zapsání nových údajů do obchodního 
rejstříku. 

 
• Stanovy SVJ – výbor připravil stanovy dle podkladů z hlasování na Shromáždění 

vlastníků. Nové stanovy budou zveřejněny na webu SVJ a také zaneseny do 
obchodního rejstříku. 
 
02/02/13 Zveřejnění stanov SVJ 
Výbor pověřil M. Glogara zveřejněním stanov na webu SVJ a předáním stanov 
pro zápis do obchodního rejstříku společně s úkolem 01/02/13. 

 
• Zápis ze Shromáždění 

Výbor probral podklady ze shromáždění a na jednání zapracoval připomínky do 
zápisu. Zápis je připraven ke zveřejnění. 
 
03/02/13 Zveřejnění zápisu ze Shromážd ění 
Výbor pověřil M. Glogara zveřejněním zápisu ze Shromáždění na webu SVJ a 
předáním zápisu do obchodního rejstříku společně s úkolem 01/02/13. 
 

• Smlouva k pojištění výboru – byla diskutována problematika potřeby úpravy 
smlouvy s pojišťovnou, která zajišťuje pojištěni členů výboru pro výkon svého 
mandátu. 
 
04/02/13 Aktualizace smlouvy k pojišt ění výboru 
Výbor pověřil B. Zemanovou, aby s pojišťovnou zajistila přípravu dodatku, který 
zohlední nově zvolené složení výboru SVJ. 
 

• Smlouva pojištění domu – byla diskutována aktuální smlouva, která pojišťuje naše 
nemovitosti. Ze závěru diskuse vyplynulo, že bude zachována stávající smlouva a 
to zejména z důvodu, že na smlouvu jsou vázány vinkulace pojistného plnění 
hypotečních smluv některých vlastníků a smlouva je celkově pro dům výhodná. 
 

• Náhradní zdroje do výtahů – z revizní zprávy k výtahům vyplynulo, že je potřeba 
provést výměnu baterií ve strojovnách výtahů, jelikož je již jejich kapacita 
nevyhovující. Baterie slouží pro manipulaci s výtahem při nouzovém posunu 
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kabiny zaseknutého výtahu do patra pro vyproštění osob. Výbor odsouhlasil 
nabídku společnosti OTIS, která provede dodávku nových baterií a instalační 
práce ve všech čtyřech vchodech. 

 
05/02/13 Realizace vým ěny baterií výtah ů 
Pověřujeme správce objednáním prací u dodavatele a dohledem nad realizací 
výměny záložních baterií. 

 
• Čistota a odpadky na chodbách – objevilo se několik případů, kdy byly na 

chodbách a schodištích odloženy odpadky či cigaretové nedopalky. 
 

Důrazně žádáme všechny obyvatele našeho domu, aby po sob ě uklízeli a 
svým odpadem, neobt ěžovali ostatní obyvatele dom ů. 
 
06/02/13 Nálepky 
Pověřujeme pana Ponta objednáním nálepek, které budou rozmístěny k výtahům. 
 

• Cizí osoby v našich objektech – ve vchodu F2 byla pod schodištěm nalezena 
bezdomovkyně a z objektu vykázána. Občas do objektů také vstoupí nepovolané 
osoby. 
 
Žádáme všechny obyvatele našich dom ů, aby ve vchodech dbali opatrnosti 
a při svém vstupu či odchodu dohlédli na správné zav ření dve ří či vrat a 
nevpoušt ěli do dom ů neoprávn ěné návšt ěvníky. 
 

• Koše na nedopalky – byla diskutována možnost instalace košů na nedopalky u 
jednotlivých vchodů. Podobné řešení zvolili v etapě 3. Výbor rozhodl, že zatím 
nebude realizováno a k problematice se případně v budoucnu vrátí. 
 

• Očista okolí od psích výkalů – předpokládá se společné objednání na konci zimy 
pro celý areál. Na nákladech se budou podílet jednotlivá společenství. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.1.2013 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 183 086,33 Kč -7 999,78 Kč 11 8 

Celkem  629 923,93 Kč -7 999,78 Kč 36 33 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.1.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 516 220,99 Kč 72 442,42 Kč 

 
                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
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• Ostraha – byl zaznamenán případ, kdy členové ostrahy neplnili své úkoly. 
Zástupci dodavatele byla předána stížnost. V této souvislosti si dovolujeme znovu 
informovat, že povinnosti ostrahy jsou vyvěšeny na webu SVJ. V místnosti 
ostrahy je také k dispozici kniha ostrahy, do které mohou zaznamenat případné 
nedostatky také obyvatele našich domů. Kniha je pravidelně kontrolována jak 
výborem, tak dodavatelem a při nedostatcích je sjednána náprava. 
 

• Získání projektové dokumentace od FINEPu – výbor bude žádat FINEP o 
podrobnou projektovou dokumentaci. 

 
07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 
Výbor pověřil L. Hončlovou a P. Ponta požádat FINEP o podrobnou projektovou 
dokumentaci. 
 

• Zhoršená funkčnost dálkového ovládání garážových vrat – výbor diskutoval malý 
dosah dálkových ovladačů garážových vrat. Problém způsobuje snímač umístěný 
za vraty, proto by bylo vhodné umístit přijímač na vhodné místo před vjezdová 
vrata.  
 
08/02/13 Přesun sníma če dálkového ovládání vrat  
Výbor pověřil správce zajištěním nabídky dodavatele na přesun snímače 
dálkového ovládání na místo, jenž bude mít lepší příjem z pagerů. 
 

• Položkové čerpání rozpočtu – minimálně 1x za kvartál (či v případě vyžádání 
častěji) bude na schůzi výboru předloženo ke kontrole položkové čerpání 
rozpočtu. 
 

• Klíče od strojoven výtahu – aktuálně je společenství nemá k dispozici, jsou u 
dodavatele OTIS. 

 
09/02/13 Klíče od strojoven výtah ů 
Výbor pověřil správce získáním klíčů od dodavatele, aby byla alespoň jedna kopie 
klíčů k dispozici u správce. 
 

• Forma odměn členů výboru – budou zjištěny/ověřeny alternace způsobu výplaty s 
cílem minimalizovat dodatečné náklady pro společenství, při zachování 
schváleného ročního rámce. 
 
 

Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 
 


