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Zpravodaj
č. 1/2007
KVĚTEN 2007 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu 		společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů
	(Ustanovení vyplývající z těchto vztahů se použijí přiměřeně)
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Shromáždění delegátů
	Shromáždění delegátů SBD Chrudim se konalo 12. 4. 2007. Jednání se zúčastnilo 
68,97% zástupců samospráv. Tuto skutečnost považujeme za velice pozitivní a byli bychom 
rádi, aby se tento trend i nadále zachoval. Shromáždění delegátů mimo jiné schválilo  
hospodaření družstva za rok 2006, které vykázalo zisk ve výši cca 300.126.-- Kč. 
								
										Eva Kleprlíková
										       ÚOČV

u s n e s e n í 
ze shromáždění delegátů konaného dne 12. 4. 2007

Shromáždění delegátů
A/ Schvaluje:
	1. Úpravu stanov SBD
	2. Zprávu předsedy představenstva
	3. Zprávu předsedy kontrolní komise
	4. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2006
	5. Návrh na rozdělení zisku

B/ Bere na vědomí:
	1. Zprávu mandátové komise
		2. Zprávu o výsledku auditu

C/ Ukládá:
Představenstvu a vedení správy:
	1. Zveřejnit usnesení ze shromáždění delegátů na webových stránkách družstva a 
	v nejbližším vydání Zpravodaje SBD
	2. Zajistit změnu sídla a úpravu stanov v Obchodním rejstříku
 									
										Eva Kleprlíková
										       ÚOČV

Správní budova SBD
	Od 1. 8. 2006 je správní budova SBD Chrudim přemístěna na adresu:
CHRUDIM II, NA VALECH 176
	Předsedy výborů samospráv a společenství vlastníků jednotek žádáme, aby o této 
skutečnosti informovali vlastníky i nájemce.
											Eva Kleprlíková
											       ÚOČV									

Aktualizace telefonních čísel a zřízení e-mail adres

	Prosíme funkcionáře výborů samospráv a společenství vlastníků, aby průběžně
oznamovali změnu kontaktních telefonů a ve větší míře dle možnosti využívali komunikace 
přes e-mail. Protože v současné době doplňujeme adresář funkcionářů právě o e-mail spojení,  
žádáme i zaslání e-mail adresy. Tato skutečnost zcela jistě přispěje k vzájemnému zlepšení 
spolupráce. 


										Eva Kleprlíková
										       ÚOČV

Změna stanov a členů orgánů SVJ

	S účinností od 1. 1. 2006 není při změnách stanov SVJ již nutná účast notáře, a to bez 
ohledu na to, zda je tato skutečnost v původních stanovách uvedena.

	K návrhu na zápis změn je třeba doložit:
2x zápis ze schůze shromáždění vlastníků, kde byla změna projednána
2x nové stanovy v plném znění
1x prezenční listinu
	Při změně ve složení výboru není k výmazu již zapotřebí ověřený podpis 
odstupujících členů. Žádost o výmaz se doplní pouze zápisem ze schůze shromáždění 
vlastníků. Výmaz zemřelého člena se provede na základě fotokopie úmrtního listu.
	Podmínky pro zápis nových členů se nemění. K návrhu na zápis se přikládá.:
2x zápis z členské schůze s výsledky hlasování
1x  prezenční listina
1x čestné prohlášení a podpisový vzor s úředně  ověřenými podpisy
	 Pokud se mění celý výbor SVJ je třeba i zápis z ustavující schůze nového výboru.


										Eva Kleprlíková
										       ÚOČV

Telefonní čísla SBD Chrudim
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sekretariát-podatelna

Velínská Dana

462 111 801

fax

462 111 820

předseda

Ševčík Ondřej Mgr.

462 111 801

ved. PTÚ

Severin Jiří

462 111 802

724 576 874

referent PTÚ

Dostálová Lenka

462 111 803

Veselá Helena

462 111 804

technik

Honzíček Luboš

462 111 805

724 576 813

Štěpán Jaroslav

462 111 806

724 576 783

nájemné

Kudrnková Lenka

462 111 807

Marková Jana

462 111 808

Čáslavková Věra

462 111 809

Plitzová Libuše

462 111 810

ekonom

Popílková Marta

462 111 811

provozní účetní

Burešová Zdeňka

462 111 812

pokladna

Kubátová Soňa

462 111 813

fakturace

Kaplanová Jana

462 111 814

mzdová účtárna

Hrstková Hana

462 111 815

vedoucí ÚOČV

Kleprlíková Eva

462 111 816

refrent na pozemky

462 111 817

referent členských vztahů

Hnátová Michaela

462 111 818

a SVJ

Kopecká Lucie

462 111 819




Pokladní hodiny
	Prosíme o dodržování pokladních hodin, které jsou stanoveny  následovně:
		pondělí    8,00 - 16,45 hod.
		středa      6,00 - 16,45 hod.
	Vyplácení finančních částek nad 5 tis. Kč (týká se zejména přeplatků z vyúčtování 
zálohových plateb) si předem domluvte na telefonu 462 111 813.
	Dále připomínáme, že doklady k proplacení musí být opatřeny razítkem samosprávy 
či společenství a dvěma podpisy členů výboru samosprávy, výboru společenství nebo 
pověřeným vlastníkem. Bez těchto náležitostí a předložení průkazu totožnosti nelze 
doklady proplácet.

										 Soňa Kubátová
										provozní účtárna


Drobné vydání
	Zasílané doklady k proplacení v rámci drobného vydání proplácíme na účty. 
K dokladům proto vždy připojte číslo účtu společně se jménem majitele účtu, kam má být 
platba zaslána. Tato příloha musí být rovněž opatřena razítkem a dvěma podpisy členů výboru 
samosprávy, výboru společenství nebo pověřeným vlastníkem.
										Jana Kaplanová
										provozní účtárna

Faktury
	Žádáme zástupce domů, aby při likvidaci dodavatelských faktur vraceli na SBD pouze 
podepsaný a orazítkovaný "LIKVIDAČNÍ LIST K FAKTUŘE" bez přílohy, neboť ta je 
určena pro vaši evidenci.
	Při vystavování faktur pro SVJ požadujte, aby v kolonce "Odběratel" byl uveden 
správný název společenství vlastníků (ne SBD). Dále upozorňujeme zástupce společenství 
vlastníků, kteří tak dosud neučinili, aby se dostavili na Vodárenskou společnost a nahlásili 
správnou adresu společenství pro vystavování faktur za vodné. Zasílací adresa faktur zůstává 
Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II.

										Jana Kaplanová
										provozní účtárna

Ceny energií
International Power  Opatovice  a.s.  od   1. 1. 2007:
měřeno na patě domu:			SST - vlastní	241,-- Kč / GJ + 5% DPH 
					SST - EOP      250,-- Kč / GJ + 5% DPH
					teplo  		250,-- Kč/ GJ	+ 5% DPH
měřeno ve vým. stanici (pro TUV):			226,-- Kč/ GJ  + 5% DPH




Ceny  vodného a  stočného  platné   od 1.1.2007 - Vodárenská společnost Chrudim a.s.

Kč / 1 m

bez DPH
DPH
Celkem
Vodné
28,46
1,42
29,88
Stočné
21,88
1,09
22,97
Celkem
50,33
2,52
52,85

										Jiří Severin
										technický úsek


Údržba budov
	Za poslední období došlo k významnému nárůstu  stavebních prací na družstevních 
domech i domech společenství vlastníků. Zřejmě se projevila hrozba zvýšení DPH a dále  
nutnost provést neodkladné opravy způsobené stárnutím budov.
	Největší objem stavebních prací je způsoben zejména výměnou stávajících oken za 
okna plastová, dále pak zateplování budov, čímž je řešen i stav fasády, opravy poškozených 
podlah a zkorodovaného zábradlí lodžií a balkonů, generálních oprav eternitových střech 
apod.
	Na tyto práce uzavřely některé výbory samospráv prostřednictvím našeho družstva 
půjčky ve výši několika milionů korun. Práce plynule pokračují, některé již byly dokončeny. 
Vzhledem k tomu, že příprava půjček je administrativně náročná, žádáme Vás o včasné 
podání požadavku - více  informací  podá  p. Popílková, ekonomka družstva.
	K jednotlivým pracím uvádíme, že před zateplováním fasád doporučujeme provést 
výměnu stávajících oken za plastová. Na výměnu oken a provádění zateplování existuje celá 
řada firem, proto je třeba vybírat uváženě, a to podle velikosti firmy, její zkušenosti, ceny 
apod. Nejlevnější cena není vždy to nejlepší kritérium, koho vybrat. Je třeba  získat o firmě  i 
informace, kde a s  jakým úspěchem pracovala.
	Na práce je třeba uzavřít řádnou smlouvu o dílo, kde je nutné uvést termín provádění 
prací, cenu prací, rozsah prací, dobu záruky. Nesouhlasíme s  uzavíráním smluv, kde 
dodavatel požaduje zálohu na provedení prací vyšší než 30% ceny díla.
	Žádáme výbory samospráv domů, aby zvážily výši tvorby dlouhodobé zálohy na  
opravy a údržbu s ohledem na náročnost  budoucích nutných oprav.

										Jiří Severin
										technický úsek


Požární bezpečnost v domech
	Každý bytový dům má domovní sklípky, kolárny a jiné společné prostory a v 
některých případech i půdní prostory.  Ze společných prostor  domu se mnohde stávají 
skladiště odložených , nepotřebných věcí jako jsou starý nábytek, elektro-spotřebiče, 
pneumatiky, náhradní díly aut,  ale i silně  hořlavé látky ( benzín, nafta, ředidla, aceton, PB 
lahve, staré ošacení a balíky papíru a  hlavně novin). Stačí malá nepozornost a požár je 
založen. Při požáru vznikají  jedovaté splodiny, které se rychle rozšíří po domě, hrozí otrava 
obyvatel domu  a zároveň  komplikují  i zásah  hasičů. Následky  požárů bývají velmi 
tragické a nezřídka si vyžádají i lidské životy. Je nutné společné prostory udržovat   v řádném 
stavu  i po stránce požární, provádět odvoz nepotřebných věcí z domu, zajistit průchodnost 
únikových cest, přístupnost k hydrantům, hasicím přístrojům a hlavním uzávěrům vody, 
plynu a elektřiny.

	Dále je nutné označit místa, kde jsou umístěny  propan-butanové  láhve, včetně bytů. 
	Žádáme výbory samospráv, aby upozornily uživatele domu na udržování řádného 
pořádku ve společných prostorách a na důsledky možného postihu, kdy za uskladnění 
hořlavého materiálu může osoba skladující  tento materiál dostat od hasičského záchranného 
sboru  pokutu  až  20.000 Kč,  neboť  se  jedná o přestupek.

							 			Jaroslav Štěpán
										požární technik SBD


Přihlášení studní

	Nakládání s vodami zahrnuje odběr podzemních nebo povrchových vod a vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.
	Zákon č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován vodní zákon (č.254/2001) stanovil 
v Čl. II bod 2., že vybraná povolení k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu 1.1.2008 
(pokud nezaniknou dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena). Důvodem je, aby povolení 
k nakládání s vodami odpovídala evropským požadavkům. Do 1.7.2007  musí  SBD  požádat 
příslušný vodoprávní úřad  o prodloužení platnosti stávajícího povolení ( § 9 odst. 4 a 5 
vodního zákona). 
	Z těchto důvodů  prosíme  VS domu, kde je funkční studna ...., o vyplnění formuláře 
“Dotazník - studna, vrt,  ČOV, žumpa a septik“  a  jeho vrácení na SBD Chrudim v  termínu  
nejpozději do 15.6.2007 na naši adresu. Důležité !!

										Jiří Severin
										technický úsek






















formulář k vyplnění 						Stavební bytové družstvo
								p. Dostálová
								Na Valech  176
								537 01  Chrudim II





Dotazník  - studna, vrt,  ČOV, žumpa a septik


Adresa objektu: ........................................................................................................................



studna ( počet, umístění, stáří, vlastník, pouze pro dům nebo i pro jiné objekty) 

.....................................................................................................................................................

	její  využití (pitná voda , na zahrádky, nevyžívaná)

....................................................................................................................................................


vrt  ..............................................................................................................................................

	jeho  využití (pitná, na zahrádky, nevyužíván)..........................................................



ČOV ...........................................................................................................................................

	vypouštění přečištěných  vod do vodoteče :.................................................................


žumpa (funkční, kdo vyváží) ..................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

septik  ( funkční, vyřazený - zavezený, kdo vyváží) ..............................................................

....................................................................................................................................................



V ............................ dne
							................................................................
								          za VS domu


