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

 
č. 1/2013 

 
Datum schůze: 14.1.2013 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar, L. Hon člová, J. Ou ředník, H. Kollmanová, R. 

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

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – nebyl stanoven, bude určen po Shromáždění SVJ. 

 
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 

 
• Oprava minulého zápisu 

V minulém zápisu 10/2012 byl v seznamu omluvených chybně uveden člen 
výboru P. Samohejl. Pan Samohejl byl na schůzi výboru přítomen. 
 

• 01/05/12 Oprava průsaků vody 
Po provedených stavebních úpravách se průsak v rohu terasy bytu 6005 do bytů 
pod terasou podařilo zastavit. Stále se však objevují průsaky kolem dešťosvodů. 
Se stavební firmou je naplánováno odkrytí terasy v rozsahu několika m2, kde 
proběhne oprava izolací. Dle vyjádření stavebních techniků se jedná o 
nejpravděpodobnější místo poškození izolace. Pokud by se tímto zásahem 
průsaky nepodařilo zastavit, bude zřejmě potřeba odkrýt celou terasu a provést 
kompletní přeizolování, což může být cenově náročné, protože se jedná na m2 o 
rozlehlou terasu. Na schůzi výboru byla také přítomna majitelka bytu, kde dochází 
k průsakům, aby se informovala o průběhu řešení problému. 
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• 02/05/12 Oprava garážových vrat 
Úkol je v řešení, oprava garážových vrat proběhne do konce ledna. 
 

• 03/05/12 Retardéry 
Společnosti FINEP jako vlastníkovi pozemku komunikace byl zaslán dopis za 
SVJ. Zatím není k dispozici reakce FINEPu. Výbor zašle FINEPu upomínku, aby 
své vyjádření poskytl. 
 

• 01/10/12 Zveřejnění podkladů na webu SVJ 
Úkol splněn, podklady jsou na webu SVJ. 
 

• 02/10/12 Rozeslání podkladů vlastníkům 
Úkol splněn, podklady byly rozeslány. 
 

• 03/10/12 Rozeslání SMS zpráv vlastníkům 
Úkol splněn, SMS upomínky byly rozeslány. 
 

• 04/10/12 Návštěva jednotlivých bytů 
Úkol splněn, Pověření členové výboru obešli všechny byty. Obchůzka bytů, kde 
nebyl nikdo doma, proběhla opakovaně v náhradních termínech. 
 

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

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Shromáždění vlastníků jednotek – výbor probral záležitosti týkající se blížícího se 
Shromáždění SVJ. Výbor stanovil, že schůzi bude řídit J. Ouředník. 
 
01/01/13 Rozeslání p řipomínky termínu sch ůze vlastník ům 
Pověřujeme M. Glogara opětovným obesláním vlastníků emailem, aby byl 
vlastníkům připomenut blížící se termín shromáždění. Emaily budou rozeslány na 
výboru dostupné emailové adresy vlastníků z adresy výboru SVJ. 
 
02/01/13 Rozeslání SMS zpráv vlastník ům 
Pověřujeme P. Samohejla zajištěním rozeslání SMS zpráv vlastníkům na 
telefonní čísla, které jsou evidovány správcovskou firmou u jednotlivých vlastníků. 
 

• Odečet a výměna vodoměrů – u bytů, které vlastníci nezpřístupnili v první vlně 
výměny vodoměrů a odečtu stavu vodoměrů, proběhne druhá vlna výměn. 
Termíny budou uveřejněny ve vchodech a na webu SVJ, jsou také připojeny jako 
příloha tohoto zápisu. 
 
Žádáme vlastníky, kterých se vým ěna týká, aby zp řístupnili své bytové 
jednotky v plánovaných termínech. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 31.12.2012 následující: 
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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 191 086,11 Kč -30 803,93 Kč 13 6 

Celkem  637 923,71 Kč -30 803,93 Kč 38 31 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 31.12.2012: 
 

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

 
• Oprava vchodu – bylo rozbito sklo vstupních dveří, sklo v okně u vstupních dveří 

a zrcadlo ve vchodu. Pachatel byl přistižen a uznal škodu, kterou způsobil. 
Obratem byly zajištěny správcem potřebné opravy. Pachatel vůči SVJ uznal svůj 
závazek uhradit vynaložené náklady SVJ na opravu. Bude mu vystavena faktura 
k úhradě. 
 
03/01/13 Zkontrolovat úhradu škody 
Pověřujeme M. Glogara, aby na příští schůzi výboru informoval, zda na účtu SVJ 
došla platba za úhradu škody. 

 
5. Přílohy 

 
• Výzva – druhá vlna výměn vodoměrů 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 
 
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 
 










