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  předseda představenstva              místopředseda představenstva



                              P O Z V Á N K A

Zveme Vás  na podzimní porady předsedů členských samospráv a určených 
správců, které se budou konat ve dnech   14. – 21.10.2019    dle přiloženého 
seznamu  v zasedací místnosti v 2. patře, dv.č. 12, v budově PTÚ SBD Přerov, 
Teličkova 40 v Přerově - Předmostí. V případě, že se jmenovaný zástupce domu 
(předseda ČS, určený správce) v uvedeném termínu nebude moci zúčastnit, je nutné
zajistit pověřeného zástupce.

Samostatné pozvánky nebudou rozesílány.

Základní složení pracovníků na těchto poradách bude následující:

p. Pavla Tomečková        -  vedoucí provozně technického úseku, tel. č. 581 292 212
p. Miloslav Zapletálek      -  vedoucí stř. 914 – údržba SBD, tel.č. 581 292 230
p. Jiří Vondra                   -  vedoucí tepelný technik, tel.č. 581 292 215
p. Dagmar Říhošková      -  technik  PDF, tel.č. 581 292 236
p. Blanka Slončíková       -  technik  PDF, tel.č. 581 292 235
p. Irena Vaculová             -  technik  PDF, tel.č. 581 292 218
p. David Hobza                -  technik  PDF,  tel.č. 581 292 219

         V případě požadavků orientovaných na činnost ekonomického úseku, 
organizačního úseku, oblasti z PO a BOZP a na předsedu družstva je nutno, aby 
pozvaní zástupci domů telefonicky, minimálně tři dny před konáním porady oznámili 
příslušnému technikovi, které další zástupce družstva z níže uvedených pracovníků 
SBD na poradě požadují:

p. Jaroslava Ludvová            -  ředitelka družstva
Ing. Rostislav Zacpal             -  vedoucí ekonomického úseku
p. Antonín Pazdera               -  technik  PO a BOZP
Mgr. Drahomíra Dučáková    -  právní referát
p. Lenka Havlíková               -  referát pro styk se samosprávami

                                                                             Pavla Tomečková v.r.
                           vedoucí provozně tech. úseku



Rozpis porad předsedů – podzim 2019 

Pondělí    14.10.2019  15:00 – 15:55 hod. střediska číslo:
398,532,448,449,450,451,452,453,454,455,456,458,489,490,491,492,493,494,495,
466,484,486,487,488,481,471,465,478,430,441,442,444,447,419,523,425,426,469,
470,427,429,551

Pondělí    14.10.2019   16:00 – 17:00 hod. střediska číslo:
330,406,362,404,416,405,417,411,412,414,436,437,438,506,533,548,549,440,439,
525,418,534,410,433,434,435

Úterý      15.10.2019     15:00  - 15:55 hod. střediska číslo:
387,402,344,391,353,507,357,394,343,530,531,386,399,319,529,528,535,536,537,
538,318

Úterý      15.10.2019  16:00 – 17:00 hod. střediska číslo:
393,403,361,388,326,396,397,372,329,320,401,541,543,547,323,304,348

Středa     16.10.2019    15:00 – 15:55 hod. střediska číslo:
321,322,378,316,302,303,377,376,504,510,512,514,365,384,423,422,400

Středa      16.10.2019   16:00  - 17:00 hod. střediska číslo:
375,374,317,363,371,381,346,379,431,345,364,309,380,312,502,503

Čtvrtek      17.10.2019    15:00  -  15:55 hod. střediska číslo: 
313,367,368,369,370,385,395,338,349,366,315,314

Čtvrtek       17.10.2019    16:00  - 17:00  hod. střediska číslo:
524,415,526,527,511,517,515,521,522,518,520,497,498,499,500,501,382

Pondělí     21.10.2019     15:00 – 15:55 hod. střediska číslo:
703,705,719,708,717,718,733,710,701,744,704,713,714,712,716,726,728,729,731,
702,706,709,721,723,722

SVJ s právní subjektivitou budou pozvána samostatně v průběhu měsíce 
listopadu 2019. Termín bude upřesněn pozvánkou.



Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů Stavebního
bytového družstva Přerov, konané 30. 5. 2019

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Přerov

1.       s c h v a l u j e 

1.1. – zprávu představenstva o výsledcích činnosti a hospodaření družstva
          v roce 2018, přednesenou předsedou představenstva
          p. JUDr. Otakarem Šiškou

1.2. – zprávu kontrolní komise o činnosti a hospodaření družstva za rok 
          2018, přednesenou předsedou kontrolní komise p. Jiřím Bucherem

1.3. – výroční zprávu o činnosti a hospodaření družstva za rok 2018 a     
          řádnou účetní závěrku za rok 2018 

1.4. – návrh na vypořádání výsledků hospodaření tak, jak je předložen   
          shromáždění delegátů ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření za rok 2018 

2.       u r č u j e                      

2.1.  – volební obvody samospráv tak, jak jsou stanoveny v platném klíči samospráv 
           družstva, počet delegátů se stanoví na 193.

3.  u k l á d á    představenstvu družstva

3.1. – realizovat převody družstevních bytů /nebytových prostor/ do     
          vlastnictví členů, a to i po termínu 31. 12. 2020, v němž končí     
          zákonná promlčecí lhůta.             

3.2. – zabývat se podněty z diskuse na dnešním shromáždění delegátů.

4.   u k l á d á   výborům samospráv

4.1. – zlepšovat organizační a plánovací činnost na samosprávách, zejména 
          ve vztahu k zajištění dostatečných prostředků na provádění oprav
          domů

5.     u k l á d á     členům družstva 

5.1. – věnovat trvalou pozornost údržbě a opravám bytového fondu,    
          ochraně družstevního majetku a zlepšování životního prostředí.

V Přerově, 30.5.2019



Rozhodnutí schůze shromáždění delegátů, konané dne 30. 5. 2019, 
ve věci možnosti rozšíření převodů bytů do vlastnictví členům 
družstva, kterým nevznikl nárok dle zákona o vlastnictví bytů
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Letošní schůze shromáždění delegátů měla v bodě 7 programu rozhodnout, zda
bude rozšířena možnost převodů bytů do osobního vlastnictví i členům 
družstva, kteří ve smyslu zákona č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů v zákonném 
termínu nepodali výzvu k tomuto převodu.

Po široké diskusi delegáti svým hlasováním rozhodli neschválit možnost 
rozšíření převodů bytů do vlastnictví členům družstva, kterým nevznikl nárok 
na převod bytů do vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů.

Pro toto rozhodnutí hlasovalo 53 delegátů, 32 delegátů bylo proti, 8 delegátů 
se hlasování zdrželo.

Úplné znění zápisu ze schůze shromáždění delegátů naleznete na webových 
stránkách družstva.

                                                                                Jaroslava  L u d v o v á  v.r.
                                                                                ředitelka družstva 



Informace ke změnám v oblasti měření tepla, 
vody a rozúčtování

 

Směrnice EU a RADY č. 2018/2002 /EU ze dne 11.12.2018 

Novou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 / EU ze dne 11.
prosince  2018  se  změnila  směrnice  2012/27  /  EU o  energetické  účinnosti
(EED). 

Směrnice definuje nové povinnosti pro všechny členské státy EU, které ji musí
implementovat  do  národních  legislativ  nejpozději  do  25.  října  2020.  Je
otázkou,  jak  a  v jakém  rozsahu  bude  implementace  do  naší  legislativy
provedena. 

Směrnice mimo jiné obsahuje:

Od 25.  října  2020 mají  nově  instalovaná  měřidla  tepla,  vody  a  poměrové
rozdělovače tepla umožňovat dálkový odečet dat a uživatelé musí být o své
spotřebě informovaní minimálně dvakrát do roka. 

Od  1.  ledna  2022 mají  uživatelé  s měřidly  tepla,  vody  a  poměrovými
rozdělovači  tepla,  které  je  možné  dálkově  odečítat,  dostávat  měsíční
informace o spotřebách. 

Od 1. ledna 2027 měřidla tepla, vody a poměrové rozdělovače tepla, které
není možné dálkově odečítat, mají být o tuto funkci doplněné, nebo vyměněné
za takové, které dálkový odečet umožňují. 

                                                                           Jiří   V o n d r a   v.r.
                                                                         vedoucí tepelný technik



Co probíhá v     době splatnosti komerčních úvěrů?
Většina domů SBD Přerov prošla  po roce 2003 celkovou rekonstrukcí,  přičemž  velmi  často byly
na spolufinancování souvisejících nákladů použity i bankovní úvěry. Dalo by se proto říci, že historie
dané rekonstrukce se tak uzavírá až v okamžiku splacení těchto půjček.

Co všechno je s okamžikem doplacení úvěru spojeno? Především rozhodnutí domu, jak naložit s do té
doby nastavenou tvorbou dlouhodobé zálohy. Využít ukončení splátek a o jejich část, či o celou sumu
navýšit běžnou tvorbu dlouhodobé zálohy, anebo v případě absence větších očekávaných oprav snížit
o ukončenou tvorbu na splátky měsíční platby nájemců a vlastníků? Rozhodně neexistuje univerzální
odpověď. Postup bude vždy individuální  a měl  by vycházet  z plánu oprav každého z domů.  Jako
takový by měl být posouzen na členské schůzi a na schůzi vlastníků.

Ukončení  splácení  úvěru  na  rekonstrukci  je  také  vhodnou  příležitostí  pro  provedení  rekapitulace
zůstatků  dlouhodobé  zálohy  jednotlivých  bytů  a  pro  srovnání  případných  rozdílů.  Sjednocení
individuálních zůstatků dlouhodobé zálohy je důležité pro zjednodušení přehledu o dostupnosti zdrojů
na budoucí opravy a pro vytváření finančních plánů na další roky.

Financování převodu družstevního podílu 
(starší terminologií převod členských práv a povinností)
V souvislosti  s převody  družstevních  bytů  (resp.  s úplatnými  převody  družstevních  podílů)  se  ve
většině případů objeví na straně zájemce o družstevní byt potřeba získání bankovního úvěru. Pokud se
jedná o byty s možností  následného převodu do osobního vlastnictví,  je  zřejmě nejčastější  formou
financování  hypotéční  úvěr.  Jak  však  postupovat  v případě  družstevních  bytů,  kde  tato  možnost
převodu není?

Z odpovědí získaných od konkrétních peněžních ústavů vyplývá, že i na tyto případy,  tj. na úvěry
bez zajištění zástavou nemovitosti, jsou banky a stavební spořitelny připravené. Jako příklad můžeme
uvést orientační podmínky třech oslovených stavebních spořitelen:

Modrá pyramida - stavební spořitelna
- cestou tzv. „Rychloúvěru“ až  800.000 Kč  (bez ručitele nebo zástavy nemovitosti) pro jednu

domácnost (tedy manželský pár max. 800.000 Kč; připojením dalšího rodinného příslušníka
v přímé linii s trvalým bydlištěm jinde však lze dosáhnout na dalších až 800.000 Kč),

- úroková sazba 4,99% garatnovaná až na 15 let (v překlenovacím i v přiděleném období),
- maximální splatnost až 15 let + 1 rok na čerpání, lze proplatit i 1 rok zpětně
- Zpracování úvěru ZDARMA
- Možnost předčasného splacení, až 25% ročně

Wüstenrot - stavební spořitelna
- při jednom žadateli je max. výše úvěru bez zástavy nemovitosti až 800 tis. Kč, jsou-li žadatelé

dva, například i manželé, až 1.500 tis. Kč,

- doba splácení 6 až 22 let se stejnou výší splátky po celou dobu splácení,

- mimořádné splátky kdykoliv a bezplatně, 

- úroková sazba 4,89 % na dobu překlenovacího úvěru a 2,29 % pro následný řádný úvěr,

- státní podpora stavebního spoření

Buřinka - stavební spořitelna České spořitelny
- standardní výše úvěru bez zajištění zástavou nemovitosti až 800 tis. Kč, max. až 2.500 tis. Kč,

- doba anuitního splácení až 18 let, 

- úroková sazba 3,99 % na první tři roky, poté podobně jako u hypoték následuje refixace

Výše uvedené podmínky jsou orientační a jejich konkrétní podoba je vždy výsledkem jednání žadatele
o úvěr a daného finančního ústavu.



Příprava na elektronickou komunikaci

Jak bylo uvedeno již v minulém Informátoru a zmíněno na jarních poradách předsedů, rok
2019  je  rokem  budování  databáze  elektronických  adres  družstevníků  a  vlastníků  v námi
spravovaných  bytech  a  garážích.  Tento  proces  úspěšně  probíhá  a  my  souběžně  s ním
provádíme  další  kroky,  které  by  nám měly  dovolit  spuštění  elektronické  komunikace  od
1.1.2020. Mj. jsou činěny zásahy do softwarového systému našeho účetnictví, které umožní
zasílat prostřednictvím mailů na ověřené adresy co největší objem korespondence, mj. nové
předpisy  nájemného  a  záloh  na  plnění  a  roční  vyúčtování  služeb.  O  vývoji  tohoto
informačního kanálu vás budeme i nadále průběžně informovat.

                                                                        

                                                                         Ing. Rostislav   Z a c p a l   v.r.
                                                                         vedoucí ekonomického úseku 



Upozornění předsedů samospráv

konání členských schůzí v souvislosti s projednáním technického stavu 
jednotlivých domů, plán a náklady na údržbu, opravy a investice na r. 2020 a 
rozpočet /úhrada záloh/

Upozorňujeme všechny předsedy samospráv, že ve dnech   14.10. - 21.10. 2019      
budou probíhat podzimní porady předsedů, kde bude projednáván kromě 
technického stavu jednotlivých domů i plán a náklady na údržbu, opravy a investice 
na r. 2020 a rozpočet (úhrada záloh) předpokládaných nákladů na rok 2020.  

V této souvislosti se na Vás obracíme s žádostí, abyste tyto záležitosti 
projednali na členských schůzí nájemců, které by měly proběhnout nejpozději 
do konce října, začátku listopadu 2019 a zápis z této schůze včetně prezenční 
listiny a pozvánky na danou členskou schůzi zašlete prosím obratem 
(viz přiložený formulář ke konání členské schůze) na adresu: 
Stavební bytové družstvo, Přerov, Kratochvílova 128/41. 
Přítomní vlastníci - nečlenové, pokud se uvedených členských schůzí účastní, jsou 
vedeni jako hosté, jejich hlasy se nesčítají s hlasy nájemců.

Pro pověřené správce rovněž zasíláme formuláře ke konání schůze společenství 
vlastníků (členská schůze a schůze vlastníků), na nichž mají přítomní vlastníci 
hlasovací právo - hlasují svým spoluvlastnickým podílem.
Na požádání jsme schopni předsedům samospráv i pověřeným správcům vytisknout 
nebo zaslat e-mailem pro potřebu členské schůze i schůze společenství vlastníků 
(členská schůze a schůze vlastníků) prezenční listinu všech bydlících v domě s 
označením vlastníků bytů.                        

                                                         
                                                                                 Jaroslava   L u d v o v á   v.r.       
                                                                                             ředitelka družstva

Příloha: Formulář ke konání členské schůze samosprávy
             Formulář ke konání schůze společenství vlastníků (členská schůze a schůze 
             vlastníků)



Stavební bytové družstvo, Přerov, Kratochvílova 41

Zápis z členské schůze samosprávy
                                                                                                                                               
Datum konání:                                       Samospráva číslo:       středisko:                               
Adresa: 
              
                                                       Účast:   
                                                       celkový počet bytů v domě:
Zástupce SBD:                             z toho počet nájemců ČS:      přítomno:           tj.        %

                                                       počet přítomných vlastníků (hosté):                          
                                                                                                                                                       
Zapsal:                                                                      nižší než 50 %: jednáno po 15 minutách
Ověřil:                                                                                        ano    -    ne
Program:                                                                          

Průběh jednání:

Usnesení (členská schůze schvaluje):

Hlasování o usnesení:                                                Pro:                   Proti:           Zdržel se:

                                                                                             podpis a razítko samosprávy



Zápis

Ze schůze společenství vlastníků /členské schůze a schůze vlastníků/ domu 
v……………………………………………………, konané dne………………. 
v ………………hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Členská schůze:                                          Vlastníci:
Počet členů (nájemců) samosprávy:            Celkový počet vlastníků: 
Přítomno:                                                     Přítomno:
tj. %                                                              tj. %
jednáno po 15 minutách ano-ne                  (sečteny spoluvlastnické podíly přítomných
                                                                     vlastníků) 

Celkem přítomno ……………….% vlastníků /včetně podílu SBD/, schůze tedy
je - není usnášení schopná.

Za vlastníka SBD Přerov na schůzi společenství vlastníků hlasuje pověřený zmocněnec 
správce ………………………………….

Program:

Průběh jednání:

Usnesení:
hlasování - nájemci /počet hlasů/:
pro:                          proti:                      zdržel se:

hlasování - vlastníci  / hlasování v %/
pro:               %                 proti:               %              zdržel se:                %

Zapsal:……………………………………………
                pověřený zmocněnec správce
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