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NEPØEHLÉDNÌTE
Vážení družstevníci,
Zpráva pøedstavenstva SBD
Na stranì 2 najdete text, který byl
prezentován na shromáždìní
delegátù 28. èervna 2007.

máme za sebou další úspìšný rok. Chtìl bych zde podìkovat všem, kteøí se
kladnì podíleli na výrazném zlepšení našeho družstva, a to jak v technickém
stavu našich domù, tak i v ekonomické stabilitì družstva. Do budoucna nás èekají
další opravy a rekonstrukce našich domù, ale také pøestìhování do nové správní

Výsledky hospodaøení 2006
Chcete znát výsledky hospodaøení
SBD Chomutov za rok 2006,
nalistujte si stranu 10.
Rekonstrukce bytových domù
Stále váháte s rekonstrukcí svého
domu? Na stranì 4 si pøeètìte
všechny dùvody proè ano.
Stìhování správy SBD

budovy, do bývalé školy v Husovì ulici. Staré objekty budou následnì prodány.
V souèasné dobì sílí snaha nìkterých poslancù ODS prosadit novelu zákona o
Vlastnictví bytù a Obchodního zákona. Z této novely je patrna snaha o rozbití
bytových družstev a to i pøesto, že Evropský parlament schválil podporu družstevního sektoru ve všech èlenských zemích. Vìøím, že za pomoci Evropského
parlamentu, Družstevní asociace, Svazu èeskomoravských bytových družstev a
poslancù dalších parlamentních stran tato snaha vyzní naprázdno. Jsem udiven,
že nìkteøí poslanci ODS se vždy snaží rozbít nìco, co dobøe funguje ve svìtì.
Pøíklady uvádìt nemusím, znáte je z médií.

Na stranì 12 jsme pøipravili aktuální
novinky ke koupi budovy, do které
se bude stìhovat správa SBD.

pøedseda pøedstavenstva Josef Tvrdý

Paneláky v Nìmecku se místo oprav bourají
Zatímco u nás se rozjíždìjí programy na opravy panelových domù, v Nìmecku
se tyto domy ve velkém už nìkolik let bourají. Programù na jejich regeneraci a
rekonstrukci, i když také existují, je pomìrnì málo.
Dùvodem je úbytek obyvatel na sídlištích tvoøených panelovými domy, která
vyrùstala v minulých desetiletích na
okrajích mìst hlavnì v bývalé NDR, nyní
tzv. nových spolkových zemí.

ku se v posledních letech o dost zmenšila a nìkterá menší paneláková sídlištì
dokonce pøestala existovat. Jen v letošním roce mají být zboøeny další panelové
domy s celkem 180 tisíci byty.

Po sjednocení Nìmecka zaèal proces
odlivu obyvatel z východu na západ zemì za pracovními pøíležitostmi a vyššími
výdìlky, který stále trvá. V dùsledku toho
se vyprazdòují sídlištì ve východonìmeckých mìstech. V nìkterých z nich se
uvolnilo až 40% bytù.

Pøesto i v Nìmecku v urèitém mìøítku
regenerace bytù v panelácích probíhá a mìstské úøady se dokonce snaží lákat lidi, aby se na modernizovaná sídlištì vraceli. Za nastìhování na
sídlištì nìkterá východonìmecká mìsta
zájemcùm dokonce platí - poskytují jim
jednorázový nevratný pøíspìvek.

Dalším dùvodem poklesu zájmu o paneláky je rostoucí životní standard obyvatel SRN (na západì i na východì).
Mnoha lidem prostì už panelákové bydlení nevyhovuje, a proto se stìhují do
bytù vyšší kvality.

jsou zahrnuty i nepanelákové byty, panelákové tvoøí vìtšinu.

Do roku 2005 se v nových spolkových
zemích uvolnilo ve srovnání s rokem
1990 až 1,3 milionu bytù. Pøestože v tom

Takže ke slovu se spíše než regeneraèní práce na sídlištích dostávají bagry
a demolièní èety. Plocha sídliš v Nìmec-

I takto se mùže projevit skuteènost, že
v Nìmecku je bytù - na rozdíl od ÈR nadbytek, hlavnì na východì, a že nabídka pøevažuje nad poptávkou.
tematický magazín
Družstevní bydlení [2/2007]
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Zpráva pøedstavenstva SBD Chomutov
Z povìøení pøedstavenstva pøedkládám zprávu o stavu našeho bytového
družstva. Také letos si dovolím tvrdit, že
jak družstvo, tak i jeho pøedstavenstvo
mají za sebou další z úspìšných rokù.
Jsem pøesvìdèen, že i v roce 2006 došlo
k dalšímu zlepšení obrazu družstva.
K získání dùvìry pøispìla maximální
transparentnost všech èinností družstva,
moderní postupy v práci a racionalizace
správy družstva pod stabilním vedením.
Nové pøedstavenstvo družstva, jež vzešlo z voleb v roce 2006, pokraèuje pod
mým vedením v øešení problémù, které
nás všechny trápí. Hospodáøská situace
našeho družstva je již nìkolikátý rok stabilní a dobrá.
Od roku 1989 pohledávky - tedy dluhy
na nájemném - stoupaly øádovì o nìkolik
miliónù každý rok. Pokud se podíváme
na èísla, tak v roce 2002 byl stav pohledávek 54 miliónù a do úèetní závìrky v
roce 2006 se snížil na 20 miliónù pod
hranici mìsíèního pøedpisu nájmu. Stav
pohledávek k 30.04.2007 je 19 miliónù.
Pokles stavu pohledávek nebude v následujících letech tak strmý, jak jsme byli
zvyklí, ale velmi dùležité je, že se neustále zlepšuje platební kázeò družstevníkù.
Na tomto faktu se hlavnì projevila dùslednost vymáhání dlužného nájemného, strach z exekuce, novela obèanského zákoníku a zrychlení èinnosti soudu.
Množství dlužníkù klade velké nároky na
právní støedisko družstva, které stále
øeší stovky žalob, zpracovává rozsudky
a pøedává je k exekuènímu vymáhání.
Lépe však je, když družstvo nemusí
žalobu podávat, proto zásadní záležitostí je i nadále soustavný tlak na dlužníky.
Na oddìlení pohledávek nastoupil nový
zamìstnanec, který má ze svého minulého povolání velké zkušenosti, a po zapracování na družstvu je za pomoci svého vedoucího dokáže zúroèit.
Vloni jsme uplatnili další opatøení proti
možným neplatièùm, která nám umožnila novela obèanského zákona, a to výbìr kauce (ve výši tøí mìsíèního nájmu) a
rozhodèí doložka v nájemních smlouvách. V roce 2006, a bude tomu tak i v
dalších letech, se zaèaly zúroèovat žaloby na vyklizení bytu. Máme již nìkolik desítek rozsudkù a jsou podávány žádosti o
výkon rozhodnutí. Jedná se o vystìhování z bytu exekuènì. Pro bývalé družstevníky je tato skuteènost nepøíjemná, ale v
zájmu všech poctivì platících èlenù
družstva je to nutnost. Novelou obèan2

ského zákona je zde náhradní ubytování, ale jsou i pøípady, že i s malými dìtmi
je rozhodnutí soudu bez náhrady. Potom
dojde k vyklizení bytu dlužníka i spolubydlících pøed dùm. Uvedu nìkolik údajù
z roku 2006, kdy bylo podáno 35 žalob na
vyklizení bytu, návrhù na naøízení exekuce majetku bylo podáno dokonce 364.
Žalob na dlužné nájemné bylo zpracováno 247, vyklizeno bylo 27 bytù.
Naše družstvo i nadále spravuje nìkolik spoleèenství vlastníkù jednotek vzniklých z našich DS nebo HS. Zároveò vedeme úèetnictví pro externí spoleèenství
vlastníkù jednotek a pro dvì bytová družstva.Na ètyøech spoleèenstvích vlastníkù jednotek je SBD povìøeným vlastníkem.
Støedisko údržby skonèilo v záporných
èíslech. Ale jeho ztráta odpovídá objemu
zakázek, poètu zamìstnancù, odpisùm a
dalším nákladùm. Støedisko údržby nadále považujeme za službu družstevníkùm, zvláštì pro opravy malého rozsahu
a drobnou údržbu spoleèných prostor v
našich domech, v bytech uživatelù a stìhování neplatièù. Malé opravy jsou celkem nezajímavé pro externí dodavatelské firmy.
Støedisko AMS dosáhlo opìt kladný výsledek hospodaøení. Pøi výmìnách vodomìrù bohužel pracovníci údržby i nadále narážejí na mechanicky poškozené
vodomìry. Proti podvodníkùm uplatòujeme sankce dle vyhlášky 372/2001. Dùležitou zmìnou v roce 2006 byl odeèet
vodomìrù. Od èervna 2006 je provádìla
externí firma, která uspìla ve výbìrovém
øízení. Faktem je, že ne všichni, kteøí provádìli odeèty vodomìrù v letech minulých, k tomu pøistupovali odpovìdnì a v
souladu se smìrnicí družstva. Tato skuteènost se potom promítla do termínu
pøedání vyúètování topné sezóny.
Cílem nás všech je zlepšení stavu
našich domù. Proto pokraèujeme v opravách a rekonstrukcích panelových domù. Kvùli nìkolika opatøením EU a poklesu v množství odebrané energie pro
vytápìní objektù, bude docházet ke zvyšování cen za tyto energie. Je proto nutné naše objekty zateplovat a tím snížit
jejich energetickou nároènost. Faktem
je, že v objektu, který je zateplen se zvýší
tržní cena bytu a je lépe prodejný než byt
v objektu nezatepleném. Troufám si tvrdit, že v nedaleké budoucnosti byt v nezatepleném objektu bude neprodejný
nebo za cenu velmi nízkou.

U komplexnì rekonstruovaných domù
je i v tomto roce žádáno o dotace z programù fondu. Všechny podané žádosti
byly vyøízeny kladnì. Naše družstvo získalo na dotacích nìkolik dalších miliónù.
U výše sazby DPH na opravy panelových domù, za pøedpokladu že parlament ÈR schválí daòovou novelu, dojde
k navýšení DPH o 4% z 5% na 9%. Snížená sazba DPH „snad“ platí do roku
2010.
K výbìru dodavatele prací pro SBD si
dovolím nìkolik pøipomínek. Jistì víte,
že na družstvu je zpracována smìrnice,
která podrobnì øeší výbìr dodavatele.
Pøesto dochází u nìkterých funkcionáøù
DS ke snaze smìrnici nedodržovat a
obcházet. Pøi výbìrovém øízení nebo po
nìm je ze strany DS snaha vybrat si
dodavatele ne podle daných pravidel.
Dokonce jsou zaznamenány i pøípady,
kdy je ze strany DS snaha prosadit
dodavatele, který je i o statisíce dražší
než ostatní. V tìchto pøípadech funkcionáøi DS tvrdí, že jsou to jejich peníze.
Mají však pravdu pouze èásteènì.
Pravdou je, že peníze vybrané na dlouhodobé zálohy na opravy se vnitøním èlenìním dìlí na jednotlivá HS, ale jsou
majetkem celého družstva. Pokud se na
tyto pøípady podíváme jednotlivì, nejedná se o závratnou sumu, øádovì statisíce, ale pokud se podíváme za družstvo
jako celek, mùže se jednat o milióny. Zde
je nutné si uvìdomit, že odpovìdnost
není na tìchto funkcionáøích, ale plnì na
pøedstavenstvu.
Na www stránkách bytového družstva
jsou k dispozici smìrnice SBD a jejich
dodatky, stanovy SBD, zpravodaj SBD a
další informace. Opìt velmi dùležitá akce pro vnitøní stabilizaci SBD. Je tøeba
pokraèovat v poskytování informací prostøednictvím internetu smìrem k èlenské
základnì, nic pøed nimi nezatajovat a
seznámit ji se situací SBD, která je k
dnešnímu dni velmi dobrá a stále se
zlepšuje, a to ve stavu pohledávek, výsledku hospodaøení a technickém stavu
objektù.
Množí se však pøípady vlastníkù, kteøí
neplatí do DZO a úhrady za služby. Dalším problémem jsou vlastníci, kteøí bydlí
v objektu, který se má komplexnì zateplovat. Ne všichni mají k této akci odpovìdný pøístup. Vlastník se nechce na této
akci finanènì podílet a ani pøistoupit k
úvìru SBD. Tím dochází k prodlužování
termínu realizace a v nìkterých pøípa-

dech i k zrušení akce. Výsledkem je, že objekt nadále chátrá
a komfort bydlení pro slušné
obyvatele se nezvýší. Energeticky je objekt nároèný a byty
mají nižší tržní cenu.
Bytové družstvo je firma, která byla založena s cílem zajistit
slušné bydlení pro své èleny. V
dnešním tržním prostøedí se
družstvo musí chovat jako každá jiná firma, aby na trhu obstálo. Zde si dovolím poznámku k
poplatku na správu ve výši 100
korun na byt za jeden mìsíc.
Tento poplatek je stejný od roku 1999 pøesto, že náklady na
energie a další se neustále
zvyšují. Pøedstavenstvo však
neuvažuje o zvyšování poplatku. Nárùst cen kryje z výbìrù
poplatkù z prodlení a z podnikatelské èinnosti .

Vývoj provádìných oprav a rekonstrukcí družstevních domù.

% = podíl opravených domù z celkového poètu družstevních domù
výmìna otvorových výplní je provedena z 80%

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v polovinì roku 2007,
dovolíme si zde informovat o
nìkolika skuteènostech z roku
2007. Pohledávky z nájemného jsou stabilizovány, agentura
pro nás i v tomto roce vymáhá
pohledávky z nájemného, exekutor provedl nìkolik desítek
exekucí na majetek dlužníka.
Pokraèuje stìhování neplatièù
z bytu výkonem rozhodnutí,
vìtšinou bez náhrady. Dále
soudy rozhodly o nìkolika vyklizeních bytù, k nìkolika došlo
i mimosoudní cestou, probìhlo
vyúètování topné sezóny.
Na závìr ještì nìkteré údaje
z roku 2007, SBD podalo 65
žaloby na vyklizení bytu, 11 návrhù na výkon rozhodnutí vyklizením družstevního bytu a
uvolnilo 12 bytù. Výsledek hospodaøení za první ètvrtletí roku 2007 je v kladných èíslech bezmála dva miliony korun. Z
investic se dokonèuje komplexní zateplení nìkolika družstevních objektù.
Závìrem mi dovolte opìt podìkovat zamìstnancùm správy SBD, pøedsedovi odborové
organizace a tìm èlenùm DS,
kteøí nám pøi naší nároèné práci pomáhají.
zpracoval pøedseda

Tato zpráva èerpá údaje ze schùzí pøedsedù, technikù, ekonomù, úèetnictví SBD, zápisù
z výborových schùzí, zpravodajù SBD, schùzí pøedstavenstva, porad vedení, názorù
pøedsedy a dalších zdrojù.

pøedstavenstva Josef Tvrdý
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Vdìèné téma - rekonstrukce bytových domù
Je opravdu nutné se do rekonstrukcí, zejména rozsáhlých a finanènì nároèných,
pouštìt? Kdo øekne, že je to potøebné? Kdo øekne, co se bude dìlat a co ne? Jak
stanovit rozsah oprav? Dohodneme se na zpùsobu financování? Kdo to zorganizuje? To je jen nìkolik otázek, které si musí položit každý vlastník èi spoluvlastník nemovitosti. A není lehké na nì odpovìdìt.
Na zásadní rekonstrukci èeká v Èeské
republice pøes milion prefabrikovaných
bytù. V rámci programu revitalizace panelových sídliš se však daøí opravit jen
20 až 30 tisíc jednotek roènì. Celkové rekonstrukce domù je potøeba provést. A to
èím døíve, tím lépe. Nejvìtším dùvodem
je, že za léta užívání bytù jsme si je
celkem slušnì vybydleli. Jen jsme užívali
a do oprav, údržby a rekonstrukce se
investovalo pouze minimálnì.
Mùže za to unifikace?
Byla období, kdy se stavìlo i více než
sto tisíc bytù roènì. Unifikace výstavby s
sebou pøinesla spoustu neduhù. Nežehrejme však dnes na tuto rychlou a ne
vždy kvalitní výstavbu. Buïme rádi, že
máme kde bydlet. Kdyby této "rychlovýstavby" nebylo, bylo by to dnes s bytovým fondem ještì mnohem horší. Vždy
bydlet na sídlišti v paneláku není žádná
ostuda a nemusíme se obávat, že se z
toho stanou lokality pro jakési ménìcenné. Naopak pøi troše dobré vùle se dá na
sídlišti v panelovém bytì velmi slušnì žít.
U tisícù bytù v opravených panelových
domech vùbec nepoznáme, že jde právì
o panelové byty.
Problémem vìtšiny našich panelových
domù je anonymita. Nauèili jsem se
užívat, ale nestarat se. Mnozí z nás si
stále ještì øíkají: však ono to nìjak
dopadne, on to nìkdo udìlá, opraví,
zaøídí apod. Dnes už to ale tak neplatí.
Velká èást bytového fondu dostala nové
vlastníky - bytová družstva, spoleèenství
vlastníkù, obèanská sdružení. Zaèínají
se ale dít vìci - se zmìnou vlastníka se
najednou mìní vztah k nemovitostem.
Vlastnictví znamená pro každého "vyšší
platby" a pro nìkoho i spoustu starostí.
Tím "nìkým" myslíme samozøejmì
pøedstavenstva a výbory - pár
odvážných, kterým všechny ty problémy
zùstávají na bedrech.
Proè rekonstruovat?
Již dávno víme, že nejvìtší položkou
za bydlení není, "nájem" (fond oprav,
dlouhodobá záloha), ale platby za služby
a energie. Již dávno jsme zjistili, že opravovat postupnì znamená celou øadu vìcí dìlat nìkolikrát. Domy nám nepadají,
ale jsou postupnì v horším a horším
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technickém stavu, jsou nenasytnými
žrouty energií, zejména tepla. Když se
stavìly, stálo teplo pár korun. Nikdo se
nezabýval tím, kolik ho do domu dodáme. Dnes je teplo v našich platbách luxusní položkou. A bohužel v pøípadì cen
energií "dobøe už bylo". Na cenu tepla
nemáme vliv, výrazný ale máme na jeho
spotøebu. Je tedy pouze na nás, jestli se
nám nùžky plateb zaènou rozevírat.
Proto opravovat, rekonstruovat, regenerovat, nebo jak to chceme nazývat, je
nezbytné. Bohužel vstupem do Evropské unie nám zapomnìli naši politici øíct
dost podstatných vìcí. Musíme dát do
souladu normy - a v tom okamžiku tady je
potøeba nových výtahù. Je nutné znovelizovat energetický zákon a vypadnou
nám nové povinnosti - prùkaz hospodárné spotøeby energií. Potom pøijdou ekologické danì a kdo ví co dál... Všechno to
jsou bezesporu užiteèné vìci, ale pøicházejí pøíliš rychle a jsou pøíliš drahé.
Z našich sídliš lze celkem snadno zjistit prùmìrný vìk jejich obyvatel. Staèí ho
odhadnout a pøipoèíst k nìmu 20 až 25
let. Se sídlištìm stárnou i jeho obyvatelé.
S tím je pøi rekonstrukcích nutné poèítat.
Je potøeba zajistit, aby si je mohla dovolit
absolutní vìtšina obyvatel jednotlivých
domù. Proto se musí udìlat finanèní rozpoèet oprav tak, aby se pokud možno
nikdo nemusel stìhovat. Aby rekonstrukce domu byla pro obyvatele pøínosem a
ne likvidací.

Co je regenerace panelového domu?
Regenerace panelového domu je komplexní oprava dùležitých funkèních èástí
budovy provedená v rámci jednoho projektu, který mùže mít nìkolik etap technicky na sebe navazujících. Regenerovaný dùm poskytne kvalitní bydlení nejménì po dobu jedné generace na úrovni
souèasných požadavkù na stavební
techniku, hospodaøení s energií, hygienu
a estetiku bydlení.
Co by mìlo být cílem rekonstrukce?
Pojïme si odpovìdìt, co od rekonstrukcí domù oèekáváme:
1. prodloužení životnosti budovy,
2. zvýšení komfortu bydlení,
3. snížení energetické nároènosti,
4. zafixování výdajù na bydlení.
Pokud s tìmito odpovìïmi souhlasíme, musíme si také pøiznat, že k jejich
naplnìní vede jedna cesta, a to komplexní regenerace bytového domu. Ta by
mìla obsahovat opìt nìkolik nezbytných
krokù:

Na opravená sídlištì a domy v nich je
pìkný pohled.
a) Odstranìní statických poruch,
pokud je dùm má - je to dùležité, protože
jakákoliv jiná oprava by tím byla znehodnocena a investice by vyšla vniveè.
b) Oprava vnitøních rozvodù (stoupaèky, plyn a elektrorozvody). Na elektøinu
nezapomínejme, není to oprava nejdražší, ale její opomenutí má špatné dopady.
Pokud v domì hoøí, tak to má zpravidla tøi
pøíèiny: nìkdo usnul s cigaretou, k požáru došlo pøi vaøení, "spekla" se elektøina.
c) Je potøeba udìlat nìkolik energetických opatøení, aby dùm byl alespoò v
normì. Èím lepší to bude, tím více to
poznáme na svých penìženkách. Energie platíme zálohovì a pøeplatky jsou
pøíjemnìjší než nedoplatky. Aèkoliv lednièku bychom si dnes v energetické tøídì
"B" už asi nekoupili, v domì bydlíme klidnì v energetické tøídì "F" nebo dokonce
"G" a nepøijde nám to hloupé.
d) Je potøeba opravit vnitøní zaøízení
domù - výtahy, otopné systémy, kotelny.
Vnìjší možnosti zateplení

zateplení úspory velmi
významné, které mohou pøesáhnout i
50%. To však není jediný pozitivní efekt
zateplování. Vlastní konstrukce domu se
zateplením úèinnì chrání proti povìtrnosti a tím se prodlužuje její životnost.
Zateplení také definitivnì odstraòuje
problémy s promrzáním stìn (vìtšinou
rohù místností), které se èasto projevuje
rùstem plísní na vnitøním povrchu zdí.
Odstranìním plísní, nepøíjemného pocitu chladných stìn a podlahy se také velmi zvyšuje komfort bydlení.
Kudy nejvíce teplo uniká?

Pokud se dnes rekonstruuje dùm, vìtšinou už automaticky dostává zvenku
ještì jeden, tepelnì-izolaèní pláš. Prodyšné fasádní minerální nebo polystyrenové desky o tloušce od 6 cm výše
posunují rosný bod mimo pùvodní zdivo.
Tím výraznì pøispívají k menšímu ochlazování domu a také ke snižování nákladù na vytápìní. Jako nejjednodušší pøíklad se uvádí panelový dùm zateplený
pomocí 6 cm tlustých polystyrenových
desek a pøekrytý novou omítkou - za rok
se na jeho vytápìní ušetøí 100 Kè /m2.

Vnìjší zateplení budovy, pokud je
správnì navrženo a provedeno, dokáže
odstranit i tzv. tepelné mosty obvodového pláštì, tedy místa v konstrukci, kudy
uniká mnohem více tepelné energie než
v bezprostøedním okolí tohoto místa.
Nejèastìjší výskyt tepelného mostu vykazují ostìní oken, okolí støešních atik èi
pøipojení lodžiových prvkù. Tepelné ztráty plných konstrukcí se zateplením sníží.
Nejvyšší podíl pak èiní tepelné ztráty výplnìmi otvorù.

Jaký vliv má tepelná izolace na
spotøebu energie?

Jaké technologie zateplení jsou
vhodné pro starší budovy?

Vzhledem ke špatným tepelným vlastnostem nezateplených starších panelových domù pøinese

V každém jednotlivém pøípadu zateplení by se mìla nejvhodnìjší technologie
posoudit konkrétnì. Dá se však øíci, že
se postupuje stejnì jako u nových budov,
ale pøed vlastním provedením je vhodné

nechat odborníkem zjistit aktuální stav
objektu. Jedná se pøedevším o množství
vlhkosti ve zdech, stav hydroizolace atd.
V pøípadì nadmìrné vlhkosti se nejprve
øeší její omezení a teprve poté vlastní
zateplení. A jak se vyvarovat nejvìtších
chyb? Pøed samotným výbìrem zateplovacího systému je nutné pøizvat odborníky na statiku, stavební fyziku a provést
energetický audit, který provìøí, jak jsou
energie v auditovaném objektu využívány. Na základì tohoto auditu lze pak vybrat optimální energetický projekt.
Komu ho zadat?
Energetický audit smí provádìt pouze
energetický auditor na základì osvìdèení získaného podle zákona è. 177/2006
Sb. Seznam energetických auditorù vede ministerstvo prùmyslu a obchodu a
také ho lze najít u Asociace energetických auditorù. Energetický audit posuzuje energetickou nároènost budovy, což je
u existujících budov skuteènì spotøebované množství energie. U novostaveb a
projektù zmìn staveb se jedná o vypoètené množství energie, zejména na vytápìní, pøípravu teplé vody, chlazení, úpravu vzduchu vìtráním, úpravu parametrù
vnitøního prostøedí klimatizaèním systé5

mem a osvìtlení. Výsledkem auditu jsou
tedy informace o zpùsobech a úrovni využívání energie a návrh opatøení, která je
tøeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
Jaká hrozí nejèastìjší rizika?
Napøíklad zateplení je investice na
desítky let, a když je neodbornì provedeno, mùže se stát, že se bude celá fasáda
opravovat nebo dìlat znovu. Riziko je
nejen v nesprávnì vybraném materiálu,
ale také v provedených detailech, které
mají vliv na praskání a potrhání fasády.
Otázkou je i kvalita estetického provedení, nerovnosti apod. Správnì a odbornì
provedené zateplení má stejné izolaèní
vlastnosti minimálnì 30 let a podle zahranièních zkušeností i mnohem déle.
Proto je vhodné zajistit si autorizovaného
dodavatele s dobrými referencemi.
Jak hospodaøit s energiemi v
zatepleném bytì?
Aby zateplený dùm bezvadnì a co
nejefektivnìji fungoval, musí být doplnìn
vhodným zpùsobem vytápìní a vìtrání v
bytech, obvykle je nutné znovu zregulovat otopnou soustavu v domì. Èím lepší
jsou tepelnì-technické vlastnosti budovy, tím menší je množství energie potøeb-

Domácnost bydlící ve vìtším rodinném
domì dnes zaplatí zaplatí za plyn 40 až
50 tisíc korun roènì a po zateplení mùže
tuto èástku snížit až na 20 až 30 tisíc. Pøi
investici do zateplení napøíklad ve výši
150 tisíc je pak její návratnost do sedmi
let. Zateplení stavby se tak stává velmi
dobrou investicí s vysokou mírou zhodnocení penìz. A protože je dnes již jasné,
že teplo skuteènì levnìjší nebude, zhodnocení vložených penìz formou uspoøených nákladù za vytápìní se každoroènì
zvyšuje.
Všechno najednou?
Ne vždy se musí provést celý rozsah
oprav. Mìlo by se však pamatovat na
správné technologické postupy. Nejdøíve
odstraòme statické poruchy, vymìòme
okna, opravme balkony a teprve potom
zatepleme.

né pøi vytápìní a souèasnì se tím snižují
nároky na dimenzování technických zaøízení budov a na tepelné zdroje. Obvykle se v projektu navrhuje i nucená regulovaná výmìna vzduchu, která zaruèí
nejen dodržení hygieniky požadovaných
výmìn vzduchu, ale i minimalizaci tepelných ztrát vìtráním.
Kdy se vrátí náklady na zateplení?
Prùmìrná návratnost investice do zateplení èiní sedm až deset let. Spotøeba
domu se posuzuje dle spotøeby KWh/m2
obytné plochy za rok. Starší nezateplené
domy mají spotøebu 200 KWh/m2 za rok.
Trendy v budoucí výstavbì jednoznaènì
míøí k nízko-energetickým zatepleným
stavbám, které mají spotøebu pouhých
50 KWh/m2 za rok, což znamená, že lze v
pøípadì plánovaného zateplení pøi výstavbì nových staveb ušetøit až 2/3 bìžnì spotøebované energie.
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Opravy zakonèeme støechou. Pokud
mìníme pouze okna, pamatujme na to,
že zateplení bude muset následovat, a
proto udìlejme širší parapety, okna vyberme taková, aby umožnila zateplení
ostìní oken. Pokud opravujeme støechu,
pamatujme rovnìž na to, že pod atikou
bude jednou zateplovací systém.
Další èástí regenerace je stanovit si,
kde na opravy vezmeme. Samozøejmì je
vhodné mít co nejvíce vlastních prostøedkù. Pokud se jich však nedostává,
není to žádná tragédie. Každý dùm je
dnes v podstatì "firmou", a tak si mùžeme bez obav pùjèit. Bankovní domy se již
pøedhánìjí v podmínkách, které nám
nabídnou. Placené úroky nejsou opìt
žádnou tragédií. Je poøád lepší si pùjèit
na vylepšení bydlení a na úsporu energií
než ukládat peníze za minimální úroky u
bank. Ceny stavebních prací bohužel neklesají, a tak èekat, až naspoøíme, se po-

øádnì prodraží. Již stovky bytových domù, kde to udìlali, nemají se splácením
problémy a všech výhod zrekonstruovaného a energeticky úsporného domu užívají již dnes.
Mùže si to opravdu dovolit každý?
Na celkovou rekonstrukci ve vìtšinì
pøípadù postaèuje tvorba fondu oprav ve
výši 25 Kè/m2 podlahové plochy. To není
tolik, zvláštì když dobøe provedená rekonstrukce pøináší i významné úspory ve
spotøebì tepla. Navíc pokud dnes a za
dnešní peníze dùm opravíme, nebudeme muset zvyšovat nájem po dlouhou
dobu. Nebude totiž na co šetøit. Zafixujeme si tím výdaje do budoucna.
Pokud je to jen trochu možné, je vhodné požádat o nìkterou z dotací. "Havarijní" program poskytovaný z prostøedkù
Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB)
nám mùže pokrýt až 40% rozpoètových
nákladù na opravy havarijního stavu
(balkony, lodžie, atiky apod.). Program
Panel mùže pøispìt ètyømi procentními
body ke snížení úrokového zatížení. Celkem to je až 35% rozpoètových nákladù,
tady je rozsah oprav výraznì širší. Vìøme, že se jen tìžko vymýšlejí opravy,
které by dotovány nebyly. Dotace by
však nemìla být naším cílem, ale tøešnièkou na dortu. Pamatujme si, že opravit dùm budeme stejnì jednou muset, a
se nám to líbí nebo ne. Je pouze otázkou
kdy, s kým a za kolik.

JUDr. Bohuslav Švamberk
Ivona Halberstadtová
mìsíèník pro spokojené bydlení
Byt magazín [kvìten 2007]

Na prvním místì peníze
Hledat úspory energie, snižovat energetickou spotøebu a tím
zlepšovat životní prostøední - ano, to vše jsou zcela nepochybnì
velmi pøínosné záležitosti. Ale vedou nás k jejich uskuteèòování
toliko pohnutky navýsost šlechetné? Nebo je tu i nìco jiného,
charakteru zjevnì materiálnìjšího? Ale ovšem, marná sláva, od
doby Fénièanù svìtem hýbou hlavnì peníze, peníze a ještì
jednou peníze... A ani u hospodaøení s energií tomu není jinak.
Domácnosti nakupují energii pro svou
potøebu v rùzné podobì. Nejèastìji se
jedná o teplo pro ústøední vytápìní a teplo v centrálnì pøipravované teplé vodì, o
elektøinu a o zemní plyn jak pro vytápìní,
tak i pro vaøení, a koneènì i o nejrùznìjší
druhy primárních paliv, sloužících k vytápìní rodinných domù èi pro provoz etážového vytápìní. Vìnujme se jen tøem
nejvýznamnìjším energetickým komoditám - nakupované tepelné energii, elektøinì a zemnímu plynu.
Ceny energie jsou regulovány státem,
výkonem èinnosti regulátora cen energie
je energetickým zákonem povìøen Energetický regulaèní úøad (ERÚ), který závazná regulaèní pravidla vydává svými
Cenovými rozhodnutími. K provádìní
kontrolní èinnosti v oblasti cen energie je
stejným zákonem povìøena Státní energetická inspekce (SEI). Regulaèní mechanismy státu se sice liší podle jednotlivých komodit, ale jedno mají spoleèné postupem èasu se mìní a vyvíjejí.
Ceny tepla již od poèátku devadesátých let podléhají vìcnému usmìròování
v intencích zákona èíslo 526/1990 Sb., o
cenách. Cenová regulace je zaøízena
tak, že v cenì tepla mohou být pouze tzv.
ekonomicky oprávnìné (tedy skuteènì
vynaložené) náklady, pøimìøený zisk (vytvoøen oprávnìnì a v souladu s platnými
pøedpisy) a pøíslušná daò (DPH).

Upozornìní na zmìnu
porad domovních
samospráv 04.10.2007
na MìÚ Chomutov
Revokace usnesení èíslo 262/2006
(porady pøedsedù, technikù a ekonomù domovních samospráv).
Usnesení se mìní v tomto znìní:
porady pøedsedù, technikù a ekonomù pro oblast Chomutova a Jirkova
se konají v jednom termínu a to 4.
øíjna 2007 v zasedací místnosti
Mìstského úøadu Chomutov v 16.00
hodin.
Petr Erdélyi

V posledních pìti letech existují ponìkud volnìjší pravidla cenové regulace
pod úrovní stanovenou cenovým pøedpisem a rozlišenou podle místa pøedání
tepla od dodavatele odbìrateli, naopak
pravidla podstatnì pøísnìjší platí pro ceny nacházející se nad pøíslušnou úrovní.
U elektøiny došlo v posledních dvou
letech k zásadní liberalizaci trhu v souvislosti s uplatnìním smìrnice Evropského parlamentu a Rady èíslo 2003/54/ES
o spoleèných pravidlech vnitøního trhu s
elektøinou. Otevøení trhu s elektøinou pro
zákazníky v praxi znamená, že z pùvodnì "chránìného zákazníka", jehož výslednou cenu dodávky (vèetnì ceny
silové elektøiny) každoroènì stanovoval
ERÚ, se koneèný zákazník stal "oprávnìným zákazníkem" s právem volby svého dodavatele silové elektøiny. V pøípadì
oprávnìného zákazníka je tak regulována jen èást výsledné ceny.
Ceny zemního plynu jsou regulovány
také a to kombinací stanovení maximálních a pevných cen podle jednotlivých
dodavatelských subjektù, èímž se ceny
plynu regionálnì èasto i výraznì liší.
Podmínky dodávky energie - a tedy i
cenové ukazatele - se liší podle místních
podmínek a nelze je popsat v celé jejich
šíøi. Proto se pokusme pøedstavit si jednoduchý pøípad dodávky energie do celkem bìžného rodinného domu se dvìma
bytovými jednotkami s roèní spotøebou
tepla pro vytápìní i pro ohøev teplé vody
okolo 130 GJ.
Pokud centrálnì dodávané teplo z
malé blokové plynové kotelny v roce
2001 mohlo stát asi 345 Kè/GJ, pak zejména v dùsledku vývoje ceny zemního
plynu se v roce 2005 jeho cena zvýšila na
430 Kè/GJ a v roce 2006 až na 470
Kè/GJ. Nárùst ceny tepla za posledních
pìt let by byl tedy kolem 37% a mìrný
náklad na vytápìní domu by se zvýšil z
cca 335 Kè/m2 za rok na asi 460 Kè/m2 za
rok. Pøi dodávkách z vìtších zdrojù tepla
jsou ceny výraznì pøíznivìjší, velmi však
záleží na mnoha dalších faktorech a neexistuje proto ani jednoznaèné pravidlo
pro porovnávání cen tepla od rùzných

dodavatelù v rùzných regionech.
V polovinì devadesátých let velmi rozšíøené vytápìní elektrickými pøímotopy
za posledních deset let zdražilo na trojnásobek. V roce 1996 by majitel našeho
fiktivního domku zaplatil za elektrické
vytápìní za rok nìco málo pøes 20 000
Kè. K prvnímu výraznému zvýšení ceny
elektøiny došlo v roce 1998 a cena v dalších letech rostla i nadále, takže v roce
2006 by se stejnou spotøebou energie
zaplatil již témìø 70 000 Kè za rok. Mìrný
náklad na vytápìní pomocí pøímotopù se
za deset let zvýšil z výchozích 150 Kè/m2
za rok až na souèasných 480 Kè/m2.
Ceny zemního plynu prošly také výrazným liberalizaèním vývojem, dokonce
snad ještì razantnìjším než v pøípadì
elektøiny. V roce 1996 stál zemní plyn pro
náš virtuální domek okolo 2,35 Kè/m3 a
za jeho celoroèní spotøebu by se tak
zaplatilo asi 12 000 Kè. Cena zemního
plynu se však již od roku 2000 zvýšila na
dvojnásobek a po klidnìjších letech
2002 až 2004 došlo k dalšímu pohybu až
na souèasnou cenu okolo 10 Kè/m3,
takže celoroèní spotøeba plynu by pøišla
na témìø 47 000 Kè. Mìrný náklad se tak
v našem modelovém domeèku vyšplhal
z pùvodních 85 Kè/m2 za rok 1996 až na
330 Kè/m2 v roce loòském.
Asi nám nezbývá než konstatovat, že
energie dnes prostì drahá je, ostatnì jako každé strategické zboží, a že co se jejích cen týká, lepší už to asi nebude.
Pokud tedy chceme ušetøit peníze, tak
když už nemùžeme podstatnìji ovlivnit
rostoucí ceny nakupované energie, nezbývá nám než snižovat potøebný objem
energie, za kterou platíme stále vìtší peníz. Šetøit energii a omezovat její spotøebu ovšem neznamená mrznout, sedìt
potmì a nemít na èem vaøit, ale hlavnì a
pøedevším je tøeba naši energetickou
spotøebu optimalizovat a platit jen za tu
energii, kterou skuteènì pro náš život a
pro naše pohodlí potøebujeme - tedy
energií odpovìdnì a promyšlenì hospodaøit.
Martin Štìpán
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Shromáždìní delegátù - vybíráme ze zprávy
V roce 2006 bylo dosaženo po zdanìní
kladného výsledku hospodaøení ve výši
3 298 046,40 Kè. Pøes nároènìjší vnìjší
ekonomické podmínky v roce 2006 se
podaøilo díky zvýšeným výnosùm v èinnosti správy družstva zachovat trend
kladného výsledku hospodaøení zapoèatý v roce 2002, kdy po letech ztrátového
výsledku (od roku 1999) byl znovu vykázán kladný výsledek hospodaøení.

Graf 1 - Výsledek hospodaøení SBD v letech 1998-2006

Jeho vývoj na SBD od roku 1998 ukazuje graf èíslo 1. Do výsledku hospodaøení se poèínaje rokem 1999 promítá
tvorba respektive èerpání opravných položek a pøípadný odpis pohledávek.
Náklady a výnosy ze støediska
správy družstva v roce 2006
Celkové náklady byly ve výši 28 203
tisíc Kè. Strukturu nákladù si mùžete prohlédnout v grafu èíslo 2. Celkové výnosy,
které zde zobrazuje graf èíslo 3, pak byly
ve výši 31 501 tisíc Kè.
Výsledky provozních støedisek
správy za rok 2006
Autorizované meteorologické støedisko (AMS) a údržba dosáhly v roce 2006
obdobného výsledku jako v roce 2005.
Støedisko AMS vykázalo opìt mírný zisk
a to ve výši 38 tisíc Kè. V hospodaøení
údržby se podaøilo mírnì snížit loòskou
ztrátu, když výsledná ztráta za rok 2006
je 525 tisíc Kè.

Stav vybraných úètù k 31.12.2006 a porovnání se stavem
k 31.12.2005 v tisících Kè
stav k
stav k
rozdíl
zásoby na skladì
finanèní prostøedky
pohledávky z nájmù
dlouhodobé zálohy na opravy - družstevníci
dlouhodobé zálohy na opravy - vlastníci
fond byt. hospodaøení (statutární fond)
fond technického zhodnocení (od 6/2005)
stavební spoøení - družstevníci
vnitrodružstevní pùjèky
pùjèka od mìsta z FRB
úvìry na DBV (anuita)
komerèní úvìry
úvìry ze stavebního spoøení
pohledávky ze smìnek

Graf 2 - struktura nákladù støedisek správy
SBD za rok 2006 - v tisících Kè a podíl v %

31.12.2006 31.12.2005 2006-2005
678
606
72
179 411
155 184
24 227
20 497
22 016
-1 519
112 469
104 889
7 580
20 619
15 907
4 712
11 469
12 647
-1 178
4 660
2 933
1 727
3 246
8 917
-5 671
4 386
4 026
360
348
513
-165
65 037
73 108
-8 071
37 521
27 232
10 289
5 609
2 242
3 367
2 417
1 361
1 056

Graf 3 - struktura výnosù støedisek správy
SBD za rok 2006 - v tisících Kè a podíl v %

Stav pracovníkù SBD Chomutov v HPP - porovnání od roku 1999 až do roku 2006
Fyzický stav pracovníkù na správì
SBD v hlavním pracovním pomìru se bì-
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hem roku 2006 snížil o jednoho pracovníka tj. na 44 (+ 1 MD). Meziroèní zmìny

v poètu pracovníkù v letech 1999 až
2006 udává následující tabulka:

k výsledkùm hospodaøení za loòský rok 2006
Pohledávky, opravné položky k
pohledávkám a jejich odpis

Graf 4 - koneèné roèní stavy pohledávek a opravných
položek z nájmù v letech 1998 až 2006 v tisících Kè

V roce 2006 pokraèoval trend snižování pohledávek z nájemného zahájený v èervnu 2002 (maximální výše pohledávek byla v 05/2002 54 milionù
korun), což ukazuje graf èíslo 4. Pohledávky z nájemného klesly k 31. prosinci 2006 meziroènì o 1 519 tisíc Kè
(konec roku 2005 - 22 016 tisíc Kè).
Na snížení stavu pohledávek ke
konci roku 2006 se také promítl provedený odpis nebonitních pohledávek.
Snižování pohledávek z nájmù od roku 2002 se promítá do nižší tvorby
opravných položek (OP) k tìmto pohledávkám - viz graf èíslo 4, který znázoròuje vývoj stavu opravných položek v letech 1998 až 2006.
K vývoji pohledávek z nájmù pøipojujeme ještì jeden pohled, který
znázoròuje vývoj pohledávek z nájmù
a jejich porovnání s mìsíèním pøedpisem nájmù - viz graf èíslo 5, z nìhož je
také zøejmé, že pohledávky z nájmù se
koncem roku 2005 dostaly pod hodnotu mìsíèního pøedpisu a tento trend
snižování pokraèoval i v roce 2006.

Graf 5 - porovnání stavu pohledávek a pøedpisu nájmu
v letech 1998 až 2006 v tisících Kè

Úvìry
Ke konci roku 2006 byla celková výše nesplacených úvìrù 108 228 tisíc
Kè. Skládá se z úvìrù na družstevní
bytovou výstavbu (DBV - anuita) a z
komerèních úvìrù od bank a stavebních spoøitelen.
Zùstatek nesplacených úvìrù na
družstevní bytovou výstavbu k 31.
prosinci roku 2006 je 65 037 tisíc Kè.
Splatnost tìchto úvìrù je 30 až 50 let a
roèní úroková sazba je 1%. Tento úvìr
splácí ještì 138 HS. Splatnost
posledního úvìru na družstevní bytovou výstavbu je v prosinci roku 2023.

Graf 6 - vývoj stavu dlouhodobé zálohy na opravy
(DZO) v letech 1999 až 2006 v tisících Kè - družstevníci

Komerèní úvìry od bank, od
stavebních spoøitelen, úvìry
ze stavebního spoøení
(pro právnické osoby)
Tyto úvìry se zaèaly uzavírat poèínaje rokem 2003. Do konce roku 2006
pak bylo uzavøeno celkem 34 úvìrù
(rok 2003 - 1, rok 2004 - 1, rok 2005 11, rok 2006 - 21). Pøevážná èást
úvìrù je od ÈSOB - celkem 26, zbývající pak u STSP Raiffeisen 4, STSP
Wüstenrot 3 a STSP ÈS 1. Celkový
úvìrový limit tìchto smluv je 92,3 milionu Kè. Nesplacený zùstatek z èerpa-

né èástky tìchto úvìrù je k 31.12 2006 ve
výši 41 021 tisíc Kè. Finanèní prostøedky
na úhrady splátek úvìrù (jistina + úrok)

jsou èerpány z DZO pøíslušného hospodáøského støediska.
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Výsledky auditu SBD Chomutov za rok 2006
Na Valích 510, IÈO: 25408232,
OR Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1600

Firma úèetní jednotky:

Stavební bytové družstvo Chomutov

Sídlo:

Chomutov, Karolíny Svìtlé 1936

IÈO:

000 41 955

Právní forma:

družstvo

Pøedmìt podnikání:

správa a provoz bytového a nebytového fondu

Auditované období:

1. 1. 2006 - 31.12. 2006

Ovìøili jsme pøiloženou úèetní závìrku k 31.12. 2006 Stavebního bytového družstva Chomutov, tj. rozvahu k 31.12.
2006, výkaz zisku a ztráty a pøílohu k této úèetní závìrce.
Za sestavení této úèetní závìrky v souladu s èeskými právními pøedpisy odpovídá statutární orgán družstva.
Naším úkolem je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaèními doložkami Komory auditorù Èeské republiky.
Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejichž cílem je získat dùkazní informace o èástkách a skuteènostech
uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù záleží na úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, že úèetní
závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou.
Audit též zahrnuje posouzení použitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù provedených vedením i posouzení
celkové prezentace úèetní závìrky.
Domníváme se, že získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení našeho výroku.
Podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv
a finanèní situace družstva k 31. 12. 2006 a nákladù, výnosù a výsledku hospodaøení za rok 2006 v souladu s
èeskými úèetními pøedpisy.
Louny 28. kvìtna 2007

Ing. Vlèek, auditor

Ing. Vlèek, jednatel

Struktura èerpání DZO v letech 2006 a 2005
Družste vníci

Vlastníci
zmìna
06-05
101 377 91 870 9 507
2006

èerpání
z toho financováno:
- opravy (externí, interní)
- zhodnocení byt. majetku:
- vypoøádání vlastníkù
- vypoøádání SVJ
- ostatní
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2005

74 480 70
12 514 16
469 1
3 375 1
10 539 1

411
616
845
078
920

4
-4
-1
2
8

069
102
376
297
619

zmìna
06-05
10 019 14 622 -4 603
2006

èerpání
z toho financováno:
- opravy (externí, interní)
- zhodnocení byt. majetku:
- vypoøádání SVJ
- ostatní

5 774
2 341
1 351
553

2005

7 593 -1 819
2 877
-536
2 017
-666
2 135 -1 582

Usnesení ze shromáždìní delegátù 28. èervna 2007
Shromáždìní delegátù schvaluje øádnou úèetní závìrku a rozdìlení VH za rok 2006:
1)

VH SBD Chomutov za rok 2006:

•
•
•

celkové výnosy za rok 2006 ve výši:
celkové náklady za rok 2006 ve výši:
SBD Chomutov vykázalo za rok 2006 zisk ve výši:

117 293 569,40 Kè
113 995 523,00 Kè
3 298 046,40 Kè

VH ve schvalovacím øízení za SBD tj. zisk ve výši 3 298 046,40 Kè pøevést:

•
•
•

èást ve výši 1 648 046,40 Kè na úèet fondu technického zhodnocení družstevního majetku (422 02)
èást ve výši 1 500 000 Kè na úèet nedìlitelný fond (422 01)
èást ve výši 150 000 Kè na úèet sociálního fondu (427 01)

2)

Zprávu pøedstavenstva.

3)

Zprávu kontrolní komise.

4)

Schválení úvìrù pro DS HS, dle pøílohy. V pøípadech, kdy dosud nedošlo ke schválení úvìru nebo zástavy nebo úvìru i zástavy èleny družstva jednotlivých DS HS je pøijetí úvìru podmínìno dodateèným schválením úvìru
nebo zástavy nebo úvìru i zástavy èleny družstva bydlících v úvìrovaném domì, pøièemž s tìmito akty musí
vyslovit souhlas alespoò 75% èlenù družstva bydlících v úvìrovaném domì. SD souhlasí v pøípadì požadavku
penìžní instituce se zajištìním úvìrù biancosmìnkou.

5)

Vylouèení èlenù družstva: Petr FULJER, Pod Bøízami 5233, Chomutov - Eva NOVOTNÁ, Pionýrù 1695, Jirkov Jaroslav CRDLÍK, SNP 1628, Jirkov.

6)

Koupi nemovitosti Husova (bývalá škola) a její rekonstrukci.

7)

Prodej nemovitostí K. Svìtlé 1901 a 1936, Školní 1902, Droužkovice 229, èp. 54, nejvyšší nabídce (obálková
metoda) nejnižší cena (tržní odhad). Výbìrová komise: celé pøedstavenstvo, Libor Klas, Margita Jechová.

Shromáždìní delegátù bere na vìdomí
1)
2)
3)

Zprávu mandátové komise.
Zprávu o plnìní usnesení z minulého SD.
Stanovisko kontrolní komise k výsledku hospodaøení SBD Chomutov za rok 2006.

Shromáždìní delegátù ukládá pøedstavenstvu
Shromáždìní delegátù neschvaluje
1)

Vylouèení èlenù družstva: Alena SOJKOVÁ, Z. Vinohrady 4660, Chomutov - Soòa BERKIOVÁ, U Sauny 1533,
Jirkov - Petr NITRANSKÝ, Píseèná 5029, Chomutov.

Vyklizení balkónù a spoleèných prostor
Dle § 5 zákona è. 133/1985 Sb., o požární ochranì v platném znìní jsou právnické osoby povinny mimo jiné vytváøet
podmínky pro hašení požárù a pro
záchranné práce.
Znamená to zejména udržovat volné
pøíjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové
cesty a volný pøístup k nouzovým východùm, k rozvodným zaøízením elektrické
energie, k uzávìrùm vody, plynu, topení
a produktovodùm, k vìcným prostøedkùm požární ochrany a k ruènímu ovlá-

dání požárnì bezpeènostních zaøízení.
K únikovým cestám patøí nejen schodištì
a chodby, ale také balkóny v mezipatrech, které jsou souèástí spoleèných
prostor. Tyto únikové cesty slouží zároveò jako pøístupové cesty pro zasahující
hasièe.
Upozoròujeme všechny uživatele bytù
na povinnost vyklizení únikových cest a
dalších prostor z dùvodu pøístupu k výše
uvedeným zaøízením s tím, že v opaèném pøípadì budou vyklizeny na jejich
náklady.
9
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Družstvo kupuje bývalou školu v Husovì ulici
Z porad pøedsedù, technikù a
ekonomù a i z tisku víte, že pøedstavenstvo i vedení družstva uvažuje o nákupu nemovitosti bývalé
školy v Husovì ulici v Chomutovì.
Prodej nemovitosti byl schválen ze
strany zastupitelstva a rady mìsta
Chomutova. Nákup nemovitosti a její následná rekonstrukce byla schválena také shromáždìním delegátù.
Teï se pøipravuje kupní smlouva.
Dùvody, které nás vedou k nákupu
této nemovitosti, jsou centralizace
správy SBD ze stávajících nemovitostí do jedné budovy.
Není zde sociální zaøízení pro
družstevníky, ale ani pro návštìvy a
obchodní partnery. Lidé postávají po
chodbách, které jsou úzké, nemají se
kde posadit atd. Stávající nemovitosti navíc potøebují opravy napø. výmìna oken, dveøí, mnoho dalších oprav,
ale i úprav v dispozièním èlenìní jednotlivých kanceláøí a chodeb.
Do stávajících nemovitostí by se
investovaly nemalé finanèní prostøedky, pøesto by výsledek nebyl
uspokojivý. Nákupem této nemovitosti dojde k centralizaci správy do
jedné budovy, získají se parkovací
místa a zásadnì se zlepší sociální
podmínky jak pro zamìstnance, tak
pro družstevníky a ostatní. Jistì se
zde projeví i dopady do hospodaøení
družstva ve snížení nákladù.
Stávající nemovitosti budou následnì nabídnuty k prodeji. Na tìchto
nemovitostech bude zpracován znalecký posudek (dle vyhlášky a cena
obvyklá). Následný prodej se uskuteèní formou obálkové metody, kde
nejnižší cenou bude cena obvyklá.
K financování této akce - nákup
nemovitosti za 6,2 milionu, následná
rekonstrukce dle studie cca 6 milionù. Pøedpokládáme, že koupi nemovitosti pokryje prodej stávajících budov, následná rekonstrukce bude financována z volných zdrojù správy.
Zpravodaj èíslo 2/2007 byl vydán nákladem osm tisíc výtiskù a zdarma dodán
všem družstevníkùm.
Vydává: SBD Chomutov, K. Svìtlé 1936,
430 01 Chomutov
Šéfredaktor: Kateøina Hodková
Tiskne: Akord Chomutov, s.r.o.

Další èíslo vyjde na podzim 2007.
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Shromáždìní delegátù pøijalo úvìry u domovních samospráv a
hospodáøských støedisek a zástavy objektù a pozemkù DS-HS
DS
2

HS

lokalita

popis díla

úvìrový limit % souhlasu % souhlasu
v korunách
s úvìrem se zástavou

520 V. Nezv ala 4284, CV

zateplení

1 300 000

92,3

521 V. Nezv ala 4285, CV

zateplení

1 300 000

76,9

3

531 Holešická 4747, CV

zateplení

3 000 000

5

551 Kostnická 4079-81, CV

zateplení, balk.sestav y

2 500 000

7

571 Z. Štìpánka 3965-6, CV

zateplení

2 000 000

9

591 M. Pujmanov é 4011-12, CV

v ýmìna v ýplní

595 Vrchlického 4027-28, CV

v ýmìna v ýplní

13

130 17. listopadu 4625-28, CV

zateplení, by t. balkony , v ýtahy

6 000 000

14

140 Píseèná 5024-29

zateplení objektu, v ýtahy

17

171 Husov a 1302-9, Kadaò

zateplení prùèelí

3 400 000

175 Husov a 1331-35, Kadaò

zateplení prùèelí

2 200 000

24

241 Pod Bøízami 5225-26, CV

zateplení, okna, dv eøe, støecha

3 500 000

25

250 Borov á 5147-48, CV

okna, zateplení, dv eøe, v ýtahy

251 Borov á 5149-51, CV

okna, zateplení, dv eøe, v ýtahy

252 Borov á 5152-53, CV

67,3

67,3

1 000 000

59,3

59,3

1 000 000

80,0

80,0

4 300 000

79,5

79,5

6 300 000

76,5

76,5

okna, zateplení, dv eøe, v ýtahy

5 000 000

78,9

78,9

260 Zahradní 5165-66, CV

zateplení, v chodov é dv eøe, balk.

1 700 000

85,7

85,7

261 Zahradní 5172-74, CV

zateplení, v chodov é dv eøe, balk.

3 300 000

74,3

74,3

262 Zahradní 5177-78, CV

zateplení, v chodov é dv eøe, balk.

2 400 000

76,7

76,7

263 Zahradní 5183-84

zateplení, v chodov é dv eøe, balk.

1 900 000

84,2

84,2

266 Výletní 5262-63, CV

zateplení, v chodov é dv eøe, balk.

2 200 000

77,8

77,8

30

302 Kamenný Vrch 5277-78, CV

zateplení, balkony , okna, dv eøe

2 600 000

81,3

81,3

37

373 Smet. sady 1549, Jirkov

zateplení, okna, balkony

2 000 000

38

383 Èerv enohrád. 1545, Jirkov

zateplení, okna, izolace

2 000 000

72,2

72,2

40

400 U sauny 1532-33, Jirkov

zateplení objektu

2 700 000

85,0

85,0

41

412 Alešov a 1507, Jirkov

zateplení

1 400 000

83,3

42

422 Krušnohorská 1660, Jirkov

zateplení, balkony s v y zdìním

3 500 000

87,1

87,1

43

430 K. Marxe 1682-83, Jirkov

zateplení, okna, støecha, zask. balk.

5 000 000

85,4

85,4

431 K. Marxe 1684-86, Jirkov

zateplení, okna, støecha, zask. balk.

6 800 000

80,4

80,4

432 K. Marxe 1687-88, Jirkov

zateplení, okna, støecha, zask. balk.

5 000 000

82,3

82,3

44

440 Krušnohor. 1670-72, Jirkov

zateplení, balkony

5 800 000

32,0

60

600 Hornická 5292-93, CV

zateplení

3 600 000

601 Hornická 5295-96

zateplení

3 200 000

26

12 500 000

602 Hornická 5303-04, CV

zateplení

2 500 000

76

760 Holešická 4748, CV

zateplení, v ýmìna oken

4 800 000

77,4

77,4

78

780 Holešická 4746, CV

zateplení, v ýmìna balk. sestav

3 400 000

82,8

82,8

86

162 Píseèná 5065-68

zateplení, balk. sestav y v mezipat.

4 300 000

88,7

94

514 Kamenná 5116-17, CV

zateplení, okna, balkony

3 400 000

95

515 Kamenná 5128-29, CV

zateplení, dv eøe

3 700 000

105

301 Kamenný Vrch 5271-72, CV

zateplení, v chod. dv eøe, skl. okna

2 500 000

109

300 Kamenný Vrch 5266-68, CV

zateplení objektu

celkem

3 800 000
138 800 000

82,9

82,9

