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

 
č. 3/2013 

 
Datum schůze: 18.3.2013 
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:   M. Glogar 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – 22.4.2013 v 18:00, kancelář správce, 3. etapa, nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

 Žádáme vlastníky, kte ří nemají platby záloh v po řádku, aby 
doplatili dlužné částky na zálohách 2012 a 2013. 

 Nový vým ěr záloh je vypo čten dle schváleného rozpo čtu na 
shromážd ění vlastník ů v lednu tohoto roku 

je platný od 1.ledna 2013 . 
Je pot řeba posílat nové částky dle vým ěru 2013 a doplatit 

případný rozdíl za první m ěsíce roku 2013. 

Jarní úklid - garáže. 

Termín bude vyv ěšen ve vestibulech a vchodech do garáží. 
Prosíme obyvatele o sou činnost v dob ě úklidu. Neparkujte svá 

vozidla v garážích. 

Jarní úklid - sb ěr psích exkrement ů. 
 

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 splněn – garážová vrata byla opravena. 
 

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

• 05/10/12 Zajistit realizaci zamykání ohrádek kontejnerů 
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Probíhá realizace – branky osazeny, zámek bude instalován do 14 dnů. K 
odemčení ohrádek bude sloužit totožný univerzální klíč, který již slouží k 
uzamykání kočárkáren, branek ve vnitrobloku a venkovních schodišť. Pokud 
někdo nemá klíč k dispozici nebo potřebuje více klíčů, je pro vlastníky k dispozici 
u správce za poplatek 50Kč. 
 

• 01/02/13 Obchodní rejstřík 
Podklady jsou připraveny a do konce týdne budou zaneseny do podatelny 
rejstříkového soudu. 
 

• 02/02/13 Zveřejnění stanov SVJ 
Aktuální stanovy, včetně doplnění shromážděním vlastníků z ledna tohoto roku, 
jsou zveřejněny na webu SVJ na adrese: 
http://www.novaharfa.info/cs/SVJ-Podkovarska/Stanovy-svj.html 
Do konce týdne budou zaneseny do podatelny rejstříkového soudu. 
 

• 03/02/13 Zveřejnění zápisu ze Shromáždění 
Zápis ze Shromáždění je na webu SVJ na adrese: 
http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2013/Vystupy.html 
Do konce týdne bude zanesen do podatelny rejstříkového soudu. 
 

• 04/02/13 Aktualizace smlouvy k pojištění výboru 
Úkol splněn – s pojišťovnou dojednáno, po zápisu nových členů výboru v rejstříku 
pojišťovna sama zaktualizuje seznam pojištěných osob. 
 

• 05/02/13 Realizace výměny baterií výtahů 
Úkol splněn – baterie ve všech výtazích byly vyměněny. 

 
• 06/02/13 Nálepky (zákaz kouření, venčení psů…) 

Na úkolu se pracuje. Vybírají se vhodné motivy pro nálepky. 
 

• 07/02/13 Získání projektové dokumentace od FINEPu 
Na úkolu se pracuje. 
 

• 08/02/13 Přesun snímače dálkového ovládání vrat 
Úkol splněn – došlo k úpravě polohy antény. Příjem signálu z dálkových ovladačů 
pro otevírání vrat se zlepšil. 
 

• 09/02/13 Klíče od strojoven výtahů 
S firmou OTIS projednáno. Kopie klíčů jsou přislíbeny a budou v nejbližší době 
dodány správci. 
 

4. Aktuální problémy SVJ 
 

• Žaloba na SVJ – žaloba na SVJ, která byla na SVJ podána v loňském roce 
z důvodu opakované neusnášeni schopnosti Shromáždění vlastníků, byla 
stažena žalobcem na základě skutečnosti, že důvod žaloby pominul (uskutečnilo 
se Shromáždění, které přijalo patřičná usnesení).  
 

• Oprava čidla osvětlení – proběhla oprava čidla osvětlení ve vchodu E1. 
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• Netěsnosti rozvodu topení – vyskytly se netěsnosti ve svislých rozvodech topení, 
naposledy v jednotce 162. Opravy jsou koordinovány správcem. 

 
• Porucha větrání ve vchodu F1 – zřejmě odešel pohon zpětné klapky, proběhlo 

provizorní otevření klapky a automatický pohon klapky bude v nejbližší době 
vyměněn. Koordinaci zajišťuje správce. 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně jsou dlužné částky k 28.2.2013 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 173 086,33 Kč -10 000,00 Kč 11 8 

Celkem  619 923,93 Kč -10 000,00 Kč 36 33 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách činí k 28.2.2013: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2012 462 767,16 Kč -53 453,83 Kč 
2013 516 909,45 Kč 154 750,67 Kč 

Celkem  979 676,61 Kč 101 296,84 Kč 
 

Odměna výboru – výbor za účasti revizora projednal a schválil pravidla k rozdělení 
odměn pro nově zvolený výbor, a to v rámci Shromážděním schváleného rozpočtu. 
Odměny budou v roce 2013 nově zvolenému výboru vypláceny v měsících únor – 
říjen a prosinec v částce 2400,-Kč hrubého. V měsíci listopadu bude na základě 
výsledků hospodaření a výkonnosti provedena výplata další částky, a to v takové 
výši, aby nepřesáhla částku schválenou Shromážděním v položce Odměna výboru. 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnil: Petr Samohejl, Michael Tintěra, Bohumila Zemanová 
 
 
 

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


