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Stavební bytové družstvo
Na Valech 176,  537 01  Chrudim II



Zpravodaj
č. 2/2007
PROSINEC 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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Uzavření správní budovy SBD
		Upozorňujeme, že správa Stavebního bytového družstva bude ve dnech
27. 12. 2007 -31. 12. 2007
z provozních důvodů uzavřena.

											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

Telefonní čísla SBD Chrudim
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Převody bytů do vlastnictví 
	Tato záležitost zatím nedoznala žádných změn. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo k projednání návrh zákona o vlastnictví bytů, který by měl nabýt účinnosti 1.1.2009. O případném schválení tohoto návrhu Vás budeme včas informovat. V každém případě v návrhu zákona není omezen bezúplatný převod družstevních bytů do osobního vlastnictví. Byty jsou do vlastnictví členů převáděny dle zák. č. 72/94 Sb. ve smyslu pozdějších předpisů, nezměněn zůstal i náš postup, tzn. že člen, který má o převod zájem musí o vypracování smlouvy požádat. K dnešnímu dni je převedeno cca 3 125 bytů.

										Eva Kleprlíková
											       ÚOČV									
Porady předsedů VS a předsedů SVJ
	V letošním roce proběhly porady předsedů výborů samospráv a předsedů společenství 	vlastníků v těchto lokalitách: 7. 11. 2007 v Třemošnici, 7. 11. 2007 v Heřmanově 	Městci, 
12. 11. 2007 ve Skutči a 14. 11. 2007 v Chrudimi.
	Předsedové VS a SVJ projevili zájem o příjem digitálního signálu, proto Vám v příloze tohoto zpravodaje zprávu ved. PTÚ zasíláme.
								
										Eva Kleprlíková
											       ÚOČV									
Pokladna

	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 nebo výboru společenství. Bez těchto náležitostí a předložení průkazu totožnosti nebudou doklady propláceny.
	
	Upozorňujeme též, že doklady z r. 2007 budou propláceny pouze do 10.1.2008.

										 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 nebo výboru společenství.
										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 jejich 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

Cestovní náhrady
      Od 1.1.2008 nebudou vypláceny cestovní náhrady členům statutárních orgánů (týká se výborů samospráv a společenství vlastníků). Jedná se o příjmy, které podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění a dani z příjmu. Pokud je však chcete poskytovat i nadále, zahrňte je do funkcionářských odměn. 
		
										Jana Kaplanová
										provozní účtárna
Ceny energií

International Power  Opatovice  a.s.  od   1. 1. 2008 :

měřeno na patě domu:			SST - vlastní	253,40 Kč / GJ  + 9% DPH 
					SST - EOP      262,40 Kč / GJ  + 9% DPH
					teplo  		262,40 Kč / GJ  + 9% DPH
měřeno ve vým. stanici (pro TUV):			237,20 Kč / GJ  + 9% DPH


Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2008 - Vodárenská společnost Chrudim a. s.

 Položka: 	 	     Kč/ m3 
		 bez DPH	    DPH 9%  	  Celkem
 Vodné	  	 30,18  Kč	    2,72 Kč	  32,90 Kč
 Stočné	  	 23,21  Kč	    2,09 Kč	  25,30 Kč

 Celkem	 53,39  Kč	    4,81 Kč	  58,20  Kč

								
										Marta Popílková
										vedoucí EÚ

Revize plynu

	Pohodlí stálého plynového vytápění sebou nese i odpovědnost  za nebezpečí, které v sobě plyn skrývá. Skoro každý den nás noviny, televize či rozhlas informují o výbuchu plynu a s tím spojených lidských neštěstí, které  často končí nejen velkou ztrátou majetkových hodnot, ale i ztrátou lidských životů.

	Zavedením pravidelných povinných kontrol a revizí plynového zařízení se zákonodárce snaží na nejnižší možnou míru snížit rizika skrývající se v úniku plynu. Provádění kontrol a revizí lze však provádět pouze odborným pracovníkem - revizním technikem, který pravidelně ověřuje funkčnost a nezávadnost plynových rozvodů zařízení. Tyto pravidelné  revize a kontroly jsou bytovým  družstvem na všech domech SBD  a  domech SVJ ve správě   pravidelně zajišťovány.	

	Běžní občané užívající byty nemají sice stanovenou povinnost nechat si pravidelně kontrolovat svá plynová zařízení (za plynoměrem až po spotřebič včetně) dle vyhlášky BP č. 85/1978 Sb. Avšak každý musí mít na paměti nejen v zájmu vlastního zdraví, života  a majetku povinnost uloženou energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., který říká, že všichni jsou  povinni udržovat své odběrné  plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.
	S přihlédnutím ke skutečnosti, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, doporučuji všem kteří mají plynový rozvod v bytech prováděn tímto způsobem nepodceňovat  prevenci a provádět pravidelné kontroly a revize, protože u takto provedených spojů dochází vlivem působení zemního plynu k vysychání těsnícího materiálu a úniku plynu do objektu.

										Severin Jiří
										vedoucí PTÚ
Výtahy - bezpečnost provozu osobních výtahů

	Na všech domech   SBD CR  proběhly v roce 2005-6 inspekční prohlídky výtahů.
Předmětem inspekčních prohlídek  bylo  posouzení provozních  rizik  provozovaných výtahů. 
Dle nových norem jsou všechny výtahy  v riziku s největším  nebezpečím. Tato rizika se musí odstranit do další inspekční prohlídky ( do 6 let od poslední IP).
	Odstranění zjištěných rizik je možné provádět postupně, ovšem je to z důvodů ekonomických i provozních nevhodné. Je třeba provádět modernizaci výtahu komplexně v celém rozsahu zjištěných rizik. Doba provádění komplexní modernizace výtahu  se předpokládá 4-5 týdnů.

Ceny za modernizaci výtahu ovlivňuje několik základních faktorů:
- počet stanic
- nosnost výtahu, případné zvýšení nosnosti ( dnes většinou 250 kg - nutno změnit na 320 kg 
   a více)
- stavební provedení výtahové šachty
- výměna stroje za nový nebo repasovaný
- typ dveří
- komfort výtahové kabiny

	Předpokládané ceny za komplexní modernizaci jsou  750 tis. Kč a více (počítá se zhruba 100 000,- Kč na 1 stanici).
Před provedením modernizace bude provedeno výběrové řízení na dodavatele.
	Protože u všech výtahů našeho družstva musí dojít  k modernizaci, vyzýváme výbory samospráv a SVJ k úpravám výše tvorby dlouhodobé zálohy na údržbu a opravy k pokrytí těchto výdajů. 


										Severin Jiří
										vedoucí PTÚ

										Příloha č. 1
Co je pozemní digitální vysílání  (DVB-T) a jaké má výhody

Digitální vysílání je nový systém přenosu televizního signálu, který posupně nahradí současné televizní vysílání.
Digitální vysílání nabídne dobrý příjem signálu i v členitých regionech a husté městské zástavbě a hlavně  kvalitnější obraz.

Možnosti příjmu digitální televize v rozvodech STA (společné  televizní antény)

DVB signál není možný na běžný televizor přijímat bez použití přídavného zařízení tzv. SETTOPBOXU, který  vytvoří opět analogový signál obrazu a zvuku do běžného televizoru, který pak slouží pouze jako “  obrazovka  a reproduktor“. Naladění a přepínání jednotlivých programů se provádí ovládáním na settopboxu samostatným ovladačem.

Příjem  pro společnou anténu
Současná koncepce společných antén (STA) neumožňuje digitální příjem. Stávající rozvody mají pro vyšší kmitočty (UHF 21. až 69. kanál) značné ztráty, čímž by bylo přímé šíření nekonvertovaného signálu v pásmu UHF buď nemožné nebo nekvalitní. DVB signál je vysílán pouze v UHF pásmu, přes stávající konvektor neprojde, takže  settopbox připojený na stávající zásuvku STA v bytě nebude funkční.


Realizace DVB příjmu přes společnou anténu je možná dvěma způsoby:
1) kompletní digitální příjem a digitální rozvod do celého domu
2) digitální příjem signálu a analogový rozvod do domu původním rozvodem STA

K bodu 1
Tato koncepce vyžaduje kompletní rekonstrukci systémů společných rozvodů antény, né jen zesilovače
Stanice STA pak obsahuje pouze výkonové zesilovače na příslušné kanály (nová kanálová zesilovací souprava místo původních konvektorů. Podmínkou jsou  nové zásuvky v bytech z důvodu zaručení správného přizpůsobení impedancí na rozvodu. Obvykle je vhodné nebo nezbytné při kompletní rekonstrukci vyměnit alespoň svislé kabely mezi jednotlivými byty).
Výhody: 
Jednotlivá anténa s příslušným zesilovačem  umožní příjem celého multiplexu (multiplexem se rozumí příjem celého TV kanálu, t.j. veškerých vysílaných informací a všech televizních i rozhlasových  programů na té konkrétní frekvenci vysílaných, obvykle 4 až 5 TV programů, výběr se provádí ovladačem settopboxu) .
Souprava kanálových zesilovačů do hlaví stanice není drahá.

Nevýhody:
Nutná investice do opravy rozvodů v domě.
Je nezbytný settopbox v každém bytě a před každým televizorem a před každým video a DVD rekordérem.
Nový projekt a konstrukce rozvodu musí být zcela bezchybné, závady se při DVB příjmu projevují tak, že obraz vypadává  nebo zmizí (černá obrazovka nebo obraz rozbitý).




K bodu 2  - koncepce „digitál / analog“
Tato koncepce je založena na instalaci  „centrálního settopboxu“  takže programy je možné šířit původním rozvodem v domě bez nutnosti výměny zásuvek a stoupacích vedení. Není potřeba žádný settopbox, zůstane původní připojení televizoru k zásuvce STA v bytě.
Výhody: 
Nevzniknou žádné komplikace s připojením televizorů a videorekordérů. V  porovnání s dosavadním příjmem analogového signálu bude výrazně lepší kvalita obrazu v těch místech, kde byl analogový příjem nekvalitní. 

Nevýhody:
vyšší pořizovací náklady na hlavní stanici STA a z těchto důvodů i určité omezení v počtu přijímaných programů. Na každý program musí být v soupravě STA samostatný přijímací  a modulační blok.
Obě koncepce je možné kombinovat a vytvořit tak multifunkční rozvody STA. Např. pro základní nabídku  ČT1, ČT2 , TV Prima a TV Nova bude aplikován skupinový příjem, čímž se umožní příjem základních programů všem obyvatelům v domě. Zároveň může být do stejného rozvodu připojen DVB signál vybraných multiplexů, čímž se umožní DVB příjem dalších programů pro ty zájemce, kteří si chtějí vlastní settopbox koupit.

Kdy bude digitální vysílání na Pardubicku?   
Technickým plánem přechodu byla republika rozdělena do jedenácti oblastí, v nichž se bude postupně zapípat  digitální vysílání a vypínat analogové.
Podle rozdělení do 11 oblastí spadáme do oblasti Trutnovsko.

Start digitálního vysílání			- listopad 2008
Vypnutí hlavních analogových vysílačů 	- červen 2009
Kompletní vypnutí analogového vysílání	- březen 2010

Technický úsek SBD Chrudim
p. Severin Jiří


