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JUDr. Otakar   Š i š k a   v.r.                             Ing. Miroslav   B r a t h   v.r.
      předseda družstva                                        místopředseda družstva



Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv

Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedením družstva 
svolává pracovní porady předsedů samospráv.

Porady se budou konat:

Dne 19.4.2010 pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35
                                                    36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,
                                                    57,58,59,60,61,64,68,69,70,74,99,100,101,102,106
                                                    107,108,109,110,111
místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
                       v 16.00 hodin

Dne 20.4.2010 pro samosprávy: 112,113,114,117,118,120,121,122,123,124,125,
                                                    126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137
                                                    138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,150
                                                    151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161
                                                    162,163,167,168,169,170,171,172,173,174
místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
                      v 16.00 hodin

Dne 21.4.2010 pro samosprávy: 175,176,180,181,182,183,184,185,186,187,188,
                                                    189,190,191,192,193,194,197,198,199,201,202,
                                                    203,204,206,207,208,209,210,211,212,213,214,
                                                    215,216,217,218,219,221,223,224,225,226,227,
                                                    228,229,230,231,232,235,236,237,238,239
místo konání: Přerov Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
                      v 16.00 hodin

Dne 22.4.2010 pro samosprávy: 56,76,77,78,80,97,105,119,164,165,166,177,
                                                     178,179,195,196
místo konání: Lipník n/Beč., Katolický dům Nadsklepí, I.poschodí, v 16.00 hodin

Dne 26.4.2010 pro samosprávy garáží: 65/730/,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,
                                                              136,222,233/728/,234
místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD (I.poschodí)
                      v 16.00 hodin

Děkujeme všem za účast

                                                                              JUDr. Otakar   Š i š k a   v.r.
                                                                                    předseda družstva   



Termín konání schůze Shromáždění delegátů

Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční ve středu 19. května 2010 
v 16.00 hodin v klubu TEPLA Přerov na Horním náměstí.

Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta 
na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi
samosprávy dle čl. 82, bod 2, písm. e) Stanov SBD – členská schůze volí delegáty 
a jejich náhradníky na shromáždění delegátů.
V této souvislosti bychom chtěli upozornit níže uvedené samosprávy, od kterých 
nemáme zprávy o volbě delegáta na schůzi Shromáždění delegátů, aby v co 
nejkratší době svolaly členskou schůzi (do 16.4.2010), kde by volba delegáta byla 
uskutečněna.

Jedná se o tyto samosprávy:
30/stř.354/, 49/stř. 385/, 65/stř. 730/, 68/stř. 427,550/, 78/stř. 458,456/, 85/ stř. 705/
87/stř. 708/, 88/stř. 709/, 97/stř. 477,478/, 101/stř. 480,481/, 109/stř. 506/, 
124/stř. 439/, 131/stř. 316/, 135/stř. 410/, 154/stř. 335/,155/stř. 336/, 172/ stř. 379/, 
185/stř. 349/, 191/stř. 466/, 192/stř. 469/, 193/stř. 470/, 206/stř. 321/, 233/stř. 728/

V případě, že neobdržíme zápisy z členských schůzí, v němž by byla volba delegáta 
uvedena, nemůžeme zástupce dané samosprávy na schůzi Shromáždění delegátů 
zvát (dle čl. 67, bod 7 Stanov SBD – na shromáždění delegátů musí být pozváni 
všichni zvolení delegáti)

Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas 
zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín 
schůze předběžně upozornili.
                                                                      Jaroslava   L u d v o v á   v.r.
                                                                     vedoucí organizačního úseku

Volby výborů samospráv

Jelikož se na samosprávách množí případy, kdy není dodržován čl. 59 Stanov SBD,
bod 1 – funkční období členů orgánů družstva činí pět let, apelujeme na všechny
samosprávy, aby byly prováděny volby výborů řádně po pěti letech.
Zároveň jsou samosprávy, kde počet členů výborů samospráv je nižší než 3. 
Upozorňujeme proto na čl. 87 Stanov SBD, bod 1 – výbor samosprávy má 
3-7 členů, pokud členská schůze samosprávy neurčí s ohledem na místní podmínky 
vyšší počet. Také v tomto případě se obracíme na samosprávy s žádostí o 
dodržování výše uvedeného článku Stanov SBD a v případě, kdy bude počet menší 
než tři, je třeba na nejbližší členské schůzi provést volbu dalších členů.

                                                                      Jaroslava   L u d v o v á   v.r.
                                                                      vedoucí organizačního úseku



Příkaz předsedy družstva č. 1/2010

Termíny jednání škodní komise v roce 2010

V návaznosti na zasedání představenstva SBD Přerov   u r č u j i   termíny jednání 
škodní komise v roce 2010 a to:

17. února      2010
21. dubna     2010
22. září         2010
24. listopadu 2010 /v případě potřeby bude termín změněn až po provedení inventur 
ke dni 30.11.2010/.

Jednání komise se budou konat v 8.00 hodin v malé zasedací místnosti Stavebního 
bytového družstva Přerov, Kratochvílova 41.

Zápisy z jednání škodní komise budou předloženy vždy na nejbližší schůzi 
představenstva SBD Přerov.

                                                                JUDr. Otakar   Š i š k a   v.r.
                                                                     předseda družstva 



Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově

Společnost  Teplo  Přerov  a.s.  po  ukončení  probíhající  topné  sezony  bude
v letošním roce pokračovat v modernizaci svého tepelného hospodářství (CZT). 

1) Z VST  Šířava  II  budou  rekonstruovány  zbývající  venkovní  rozvody
systémem „dvoutrubka“ a v níže uvedených domech instalovány objektové
předávací stanice (OPS) pro vytápění a přípravu teplé vody: 

Bří Hovůrkových 1,3
 Bří Hovůrkových 5,7
 Bří Hovůrkových 9,11
 Bří Hovůrkových 13,15
 Kouřilkovaa 1,3

Instalace OPS v domě Želatovská 4,6 je dodavatelem tepla odložena na
neurčito.

2) V domě Trávník 32,34,36,38, která je napojena na okruh VST EC 3, bude
instalována OPS pouze pro vytápění. Původně zamýšlená instalace OPS ve
VST EC 3 pro domy Trávník 31 a Trávník 33 se realizovat nebude.

3) Kompletně rekonstruována bude samotná  parní výměníková stanice  VST
EC I, z které jsou zásobovány teplem pro vytápění a teplou vodou v systému
„čtyřtrubka“ domy na ulicích Trávník,  Bayerova a domy na ulici  Tř.  17.
listopadu, které jsou situovány u hlavní silnice.

 V Přerově dne 23.2.2010 
Jiří Vondra v.r.

     vedoucí tepelný technik

Doporučení pro uživatelé bytů 
s automatickými odvzdušňovacími ventilky na otopných tělesech

Opět doporučujeme všem uživatelům bytů, ve kterých jsou osazeny na otopných
tělesech automatické  odvzdušňovací  ventilky,  aby v jejich vlastním zájmu na
letní období tyto automatické ventilky vždy uzavřeli pomocí ručních plastových
koleček, které jsou na nich umístěny. Tyto ventilky je možné otevřít a uvést do
provozu opět na podzim až po ověřeném zahájení vytápění. Jinak se uživatelé
těchto bytů vystavují riziku vyplavení bytu.
 
V Přerově dne 23.2.2010 

  Jiří Vondra v.r.
     vedoucí tepelný technik




