
Využití internetu v     podmínkách SBD Přerov

Vážení předsedové samospráv,

upozorňujeme Vás na možné využívání internetu v rámci činnosti SBD Přerov. Touto 
cestou lze  získávat  jak různé  informace z webových stránek našeho SBD, tak i standardně  
vzájemně komunikovat e-mailovou poštou. V současné době Vám nabízíme následující 
možnosti: 

1. Stavební bytové družstvo Přerov má zřízeny své www stránky s adresou 
www.sbdprerov.cz . Na těchto stránkách jsou poskytovány informace jak z historie 
našeho družstva, tak i aktuální informace z činnosti družstva, včetně zveřejnění 
právních předpisů a směrnic, formulářů a odborných informací souvisejících s činností
družstva.

2. Pro vzájemnou komunikaci možno využít e-mailové pošty, jak je zřejmé z našich 
webových stránek. S pracovníky družstva lze komunikovat buď cestou  e-mailové 
centrální adresy: posta@sbdprerov.cz , nebo cestou přímého kontaktování pracovníků,
tj. použití adres sestávajících vždy z příjmení pracovníka a tvaru @sbdprerov.cz , 
příklad: novak@sbdprerov.cz

3. V současné době Vám nabízíme na základě telefonického nebo e-mailového  vyžádání
poslání  e-mailovou poštou tyto doklady a  informace:

a) Písemnosti, které jsou pořízeny ve Wordu a Excelu (z balíku Office), poskytují 
všechna pracoviště našeho družstva.

b) Tabulky plánovaných oprav a výše potřebných fin. prostředků pro tvorbu příspěvku na
dlouhodobé přijaté zálohy v příslušném  roce pro jednotlivé domy. Poskytnou 
pracovníci provozně technického úseku, bytoví technici příslušných obvodů, viz tel. 
seznam provozně technického úseku.

c) Prostřednictvím Kabelové televize Přerov a.s. (dále jen KT), nabízíme v našich 
domech pro činnost výborů samospráv  trvalé připojení jednoho člena výboru s jeho 
osobním počítačem na internet. Poplatek za připojení činí 1,- Kč, stávající  běžná cena 
za připojení v Přerově od  KT činí 1000,- Kč.

d) KT v Přerově nabízí měsíční paušál za trvalé připojení  o rychlosti  512/128 kbit/s za 
poplatek 540,- Kč/měs.,  realizace je možná do 14 dní od doručení objednávky. 

e) KT zajistí  proškolení zájemců z řad začátečníků v rozsahu 3 vyučovacích hodin (3 x 
45 min.) v ceně 500,- Kč/ žáka. Jednalo by se o učivo o obsahu: základy obsluhy 
osobního počítače, užívání balíku Office, internetu, Outlooku.

Úhrada za využité služby v bodech c) – e) je možná z prostředků dlouhodobé přijaté 
zálohy (fondu oprav) po projednání a odsouhlasení na členské schůzi samosprávy.

Další rozvíjení poskytování informací touto cestou bude doplňováno na základě 
možností našeho programového vybavení. Další vzájemná  spolupráce s aparátem SBD a 
funkcionáři, popř.  členy samospráv bude mít jistě přirozený vývoj, kdy zajisté všichni 
zúčastnění v souladu se svými technickými možnostmi budou mít zájem  tohoto fenoménu
doby co nejvíce využívat. 

V Přerově dne 7.3.2007, Vladimír Jůza v.r., vedoucí provozně technického úseku
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