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

 
č. 8/2015 

 
Datum schůze: 14.9.2015 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tint ěra (MT), L. Hon člová (LH), 

P. Samohejl (PS), P. Pont (PPM), Š. Kutina (PPM)  
Omluveni:  L. Herout (revizor) 
Hosté:   0 
Schůzi řídil:   M. Tintěra 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín příští schůze – bude stanoven po Shromáždění vlastníků. 

 
2. AKTUÁLN Ě: 

 

SHROMÁŽDĚNÍ SVJ 

13. října 2015 od 18:00 
Prezence od 17:00 

 
Každý vlastník srde čně zván. 

Účast nutná - je pot řebné schválit nové stanovy 
našeho SVJ  

 
3. Provozní záležitosti 

 
• Shromáždění 2015 

Vzhledem k blížícímu se Shromáždění SVJ se výbor na schůzi věnoval převážně 
dokončení podkladů pro vlastníky. 
 
Jelikož se výbor snaží hledat místa, kde lze v rozpočtu uspořit finanční prostředky 
SVJ  a tisk s distribucí všech podkladů tvoří nemalou částku, je s pozvánkou 
vlastníkům rozeslána pouze Příloha č. 2 – formulář plné moci. Všechny další 
přílohy jsou k dispozici na webových stránkách SVJ www.novaharfa.info 
elektronicky ke stažení. 
 
Podkladům k tomuto shromáždění je konkrétně věnována tato webová stránka 
http://www.novaharfa.info/cs/Oznameni/Shromazdeni2015/Podklady.html 
 
Výbor apeluje na vlastníky, aby se zú častnili Shromážd ění osobn ě nebo 
prost řednictvím svého zástupce s ud ělenou plnou mocí. Shromážd ění je pro 
chod našeho spole čenství velmi d ůležité. Klí čovým bodem Shromážd ění je 
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schválení nového zn ění Stanov SVJ, aby stanovy reflektovaly pot řeby NOZ. 
Nicmén ě i další body jednání, mezi které pat ří návrh rozpo čtu pro další 
období, ú četní uzáv ěrky p ředchozích let apod., jsou velmi d ůležité. 
 
Výbor zajistí rozeslání informačních SMS s informací, že se blíží termín 
Shromáždění na kontaktní telefony uvedeny v databázi vlastníků spravovanou 
PPM. Zároveň budou podklady ke Shromáždění všem vlastníkům, kteří uvedli 
svůj email, zaslány elektronicky z adresy výboru podkovarska@seznam.cz. 
 
Následují informace k jednotlivým dokumentům Pozvánky na Shromáždění, které 
jsou vlastníkům elektronicky k dispozici na webu SVJ. 
 

• Informace k průběhu Shromáždění 
Tyto informace jsou shrnuty do přílohy č. 1 pozvánky na Shromáždění. 

 
• Formulář pro udělení plné moci a zastupování 

Plná moc tvoří přílohu č. 2 pozvánky na Shromáždění (na webu je k dispozici také 
anglická verze dokumentu). 
 
Upozorňujeme vlastníky, kteří mají svoji jednotku v tzv. SJM (společném jmění 
manželů), že dle NOZ je potřeba od druhého spoluvlastníka potvrdit právo 
zastupování na Shromáždění. Lze použít tento formulář. 
 

• Jednací řád 
Dokument tvoří přílohu č. 3 pozvánky na Shromáždění. Jedná se o návrh 
jednacího řádu, který má projít na začátku shromáždění formálním schválením. 

 
• Dokončení návrhu Stanov 

Výbor prodiskutoval připomínky ke stanovám a schválil finální znění návrhu 
stanov, které budou předloženy vlastníkům jako Příloha č. 4 pozvánky na 
Shromáždění. 
 

• Zpráva o činnosti výboru 
Výbor schválil návrh zprávy, kterou za výbor připravil Martin Glogar. Zpráva 
shrnuje činnost výboru a provedené akce za uplynulé období. Zpráva tvoří Přílohu 
č. 5 pozvánky na Shromáždění. 
 

• Návrh rozpočtu roku 2015 
Proběhla finální diskuse a následné schválení návrhu rozpočtu pro rok 2015.  
Návrh rozpočtu pro rok 2015 je uveden v Příloze č. 6. Navržené změny zohledňují 
průběžný vývoj čerpání rozpočtu a plán na poslední kvartál roku 2015. 
 

• Návrh rozpočtu roku 2016 (2017 a další) 
Proběhla finální diskuse a následné schválení návrhu rozpočtu pro rok 2016.  
Návrh rozpočtu pro rok 2016 je uveden v Příloze č. 6, detail k návrhu rozpočtu 
pak tvoří Přílohu č. 7 pozvánky na Shromáždění a je navržen tak, aby adekvátně 
pokryl potřeby našeho SVJ. Návrh na další rok 2017 je předběžně plánován 
shodně s rokem 2016. 
 

• Bilance (účetní uzávěrky) 
Vlastníkům budou jako příloha č. 8 pozvánky na Shromáždění předloženy 
k formálnímu schválení Bilance účetnictví za uplynulé roky 2012 až 2014. 
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• Sumář zprávy o příjmech a nákladech 

Vlastníkům bude jako příloha č. 9 pozvánky na Shromáždění předložen 
k formálnímu schválení Sumář zprávy o příjmech a nákladech - Podklad pro 
diskusi ohledně stanovení finančních nákladů na servis, opravy, výměny a 
investice v domě Nová Harfa (domy E-F) s výhledem na 15 let. 
 

4. Dlužníci 
 

• Výše dlužných částek 
 
Aktuálně dlužné částky k 14.9.2015: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 Dlužník ů Žalob  
2007 2 114,19 Kč 0,00 Kč 1 1 
2008 86 385,04 Kč 0,00 Kč  4 4 
2009 66 946,40 Kč 0,00 Kč 3 3 
2010 103 412,19 Kč 0,00 Kč 5 5 
2011 23 062,19 Kč  0,00 Kč  3 2 
2012 25 331,00 Kč 0,00 Kč 2 1 
2013 32 681,00 Kč  0,00 Kč  2 2 
2014 278 404,00 Kč  -64 780,00 Kč 9 0 

Celkem  618 336,01 Kč  -64 780,00 Kč  29 18 
 
Celková výše nedoplatků na zálohách k 31.8.2015: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2015 394 961,56 Kč 67 681,00 Kč 

 
Splatnost vyú čtování 2014 v ůči SVJ skon čila k 31.7.2015. Všem dlužník ům 
byla doporu čeně zaslána poslední výzva k úhrad ě. Neuhrazené pohledávky 
z vyúčtování 2014 budou po 31.8.2015 p ředány k soudnímu vymáhání. 
 
termín:  MT a MG řeší průběžně, na příští schůzi informovat o stavu 
odpovídá:  MT a MG 
 

Zapsal: Martin Glogar 
Doplnili:  
 

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu k předchozímu zápisu 
z jednání. 
 


