STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRACHATICE
sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, IČ: 00038750
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl DrXXXXIII vložka 52
č.ú. 1689508/0300, tel: 388 331 186,
e-mail: sbdprachatice@cbox.cz

Zpráva představenstva o činnosti družstva za rok 2021
Vážení delegáti, vážení hosté,
rok 2021 díky trvající pandemii koronaviru SARS CoV-2 byl pokračováním roku 2020, kdy
bylo takřka nemožné konat prezenční formy schůzí samospráv, svolat Aktivy nebo prezenčně
konat shromáždění delegátů, čímž byli členové družstva i samotní zaměstnanci družstva velmi
omezeni, např. při volbě nového předsedy samosprávy nebo volbě delegáta. V některých
případech se členové družstva přece jen sešli ve společných prostorách domu nebo před domem
a nového předsedu samosprávy či domovního důvěrníka zvolili. Některé domy i když žádný
lockdown již vyhlášen není, však až do dnešního dne zůstávají bez tohoto svého orgánu, a
pak v takovém domě není nikdo, kdo by mohl o potřebách domu se zaměstnanci družstva
komunikovat a naopak. Mimo jiné muselo představenstvo družstva rovněž reagovat na novelu
občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, kdy na základě novelizovaných
ustanovení došlo i k vypracování nových stanov družstva, jednacího a volebního řádu.
Zákonodárci bytovým družstvům přijetím zákona č. 191/2020 Sb., známý jako „Lex Covid“,
který po své novele v souladu s § 18 odst. 2 a 19, umožňoval řešit fungování družstva a jeho
orgánů tak, že si členové družstva jednak ve svých volebních obvodech mohli zvolit své nové
delegáty na roky 2021 – 2026 v písemné formě, jelikož funkční období těchto delegátů skončilo
v roce 2020, a jednak umožňoval, aby se shromáždění delegátů v roce 2021 mohlo až do
30.6.2021 konat ve formě per rollam, což je právě u bytových družstev, která mají jako nejvyšší
orgán družstva zřízeno shromáždění delegátů, výslovně zákonem zakázáno. Zaměstnanci
družstva tak všem samosprávám připravili veškeré podklady, které bylo možno vyhotovit, aby
si tak písemně mohli zvolit svého delegáta, popřípadě i náhradníka delegáta a rovněž ze strany
družstva byly zvoleným delegátům včas rozeslány všechny zákonem předepsané písemné
materiály ke konání shromáždění delegátů v roce 2021ve formě per rollam. Dle zákona jsme
byli povinni na takto konané shromáždění delegátů připravit i určitý druh materiálů a
určité podklady nechat vypracovat ve formě notářského zápisu, jako byly např. nové
stanovy družstva. Díky tomu, že se kromě nového jednacího řádu a volebního řádu přijímaly i
nové stanovy družstva, musel být podpis delegáta na svém vyjádření úředně ověřen. Výše
uvedený zákon nám navíc předepisoval i způsob a formu oznámení výsledku hlasování
delegátům družstva, kdy konečné rozhodnutí museli tito delegáti, tak jako všechny
písemné materiály od družstva obdržet doporučeným dopisem na delegátem určenou
adresu. Tímto bychom rovněž chtěli poděkovat všem zaměstnancům družstva, kteří během
posledních dvou let pracovali s maximálním pracovním vytížením, způsobeném epidemií
koronaviru, jelikož se mnozí zaměstnanci družstva ocitli v nařízené karanténě, byli sami
nemocní nebo museli v důsledku epidemie koronaviru ošetřovat člena rodiny, anebo zůstat
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doma s dítětem, kdy byly uzavřeny školky a školy. Tato jejich nezbytná práce pak musela být
rozdělena mezi ostatní přítomné zaměstnance, aby byly veškeré záležitosti zpracovány a
vyřízeny v daných termínech, což se vždy podařilo jak ke členům družstva, tak ke státním
institucím. Všichni zaměstnanci družstva tak za poslední dva roky odvedli ve ztížených
podmínkách velký kus práce, kdy se všichni již cítí velmi vyčerpaní, a proto by jim chtěli
všichni členové představenstva družstva za jejich práci poděkovat a budeme doufat, že se nejen
situace související pandemií koronaviru Covid-19 zastaví.

1. Shromáždění delegátů, které se konalo dne 30.6.2021 ve formě per rollam přijalo
následující usnesení:
1.1. Shromáždění delegátů schválilo:
1.1.1. Zprávu představenstva o činnosti v roce 2020.
1.1.2. Zprávu kontrolní komise o činnosti v roce 2020.
1.1.3. Roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.
1.1.4. Výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 2.370.500,49 Kč:
• zisk z běžné činnosti za rok 2020
2.370.500,49 Kč
• daň z příjmů právnických osob
- 208.620,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------zisk k rozdělení
2.161.880,49 Kč
Rozdělení zisku bylo navrženo takto:
• záloha na bytové hospodářství
1.361.880,49 Kč
• fond odměn
400.000,00 Kč
• sociální fond
400.000,00 Kč
----------------------------------------------------------------------------celkem rozděleno
2.161.880,49 Kč
1.1.5. Výplatu odměn statutárního orgánu, kontrolního orgánu a členů výboru
samospráv (popřípadě domovních důvěrníků) za rok 2020 v celkové výši
450.000,- Kč.
Samosprávám však nebyla vyplacena celá předepsaná částka, jelikož
v některých domech nebyl zvolen výbor samosprávy, předseda samosprávy a
ani domovní důvěrník a nebylo tak komu tyto odměny vyplatit. V roce 2021
zůstaly z tohoto důvodu nevyplaceny odměny v celkové výši 11.400,- Kč, a to
na domy:
Prachatice 773
2.900,- Kč
Prachatice 1004
2.800,- Kč
Husinec 248
1.400,- Kč
Chvalovice 60
1.000,- Kč
Nebahovy 69
700,- Kč
Stachy 223
1.000,- Kč
Strážný 7
1.000,- Kč
Žár 44
600,- Kč
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1.1.6. Zvolilo dosud jmenované náhradní členy představenstva, a to Ivanu
Mészárosovou, Valerii Kunclovou a Jana Šrámka za řádné členy představenstva.
1.1.7. Na rekonstrukce bytových domů se zřízením zástavního práva ve prospěch
různých bankovních institucí bylo schváleno následující přijetí úvěrů:
1.1.7.1.Stachy č.p. 222 - výše úvěru 1.000.000,- Kč - na kompletní výměnu
stávající střešní krytiny v havarijním stavu za krytinu novou a na lokální
opravy krovu, bednění a zateplení.
1.1.7.2.Onšovice č.p. 14 - výše úvěru 700.000,- Kč - na vybudování nové
čistírny odpadních vod (ČOV) u domu místo nevyhovující žumpy na
vyvážení.
1.1.7.3.Dub č.p. 94 - výše úvěru 200.000,- Kč - na přepojení septiku u domu do
veřejné kanalizace.
1.1.7.4.Volary č.p. 13, 14, 15 a 16 - navýšení již stávajícího úvěru o
3.000.000,- Kč - na zateplení domu a opravy balkónů. Usnesením
z jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva
Prachatice sídlo Husinec ze dne 26.6.2020 byl již této samosprávě
schválen úvěr ve výši 10 mil. Kč. Na základě vypracované projektové
dokumentace a položkového rozpočtu je nutno navýšit tento schválený
úvěr ještě o další 3 milióny Kč.
1.1.8. Schválilo nové stanovy Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec.
1.1.9. Schválilo nový jednací řád Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo
Husinec.
1.1.10. Schválilo nový volební řád Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo
Husinec.
1.2. Shromáždění delegátů uložilo:
a) představenstvu družstva
1. zajistit realizaci přijatého usnesení,
2. uložit výroční zprávu do obchodního rejstříku,
3. zajistit regenerace domů a stavbu výtahů podle požadavku
samospráv včetně financování a státních podpor,
4. svolat Aktivy předsedů samospráv ve 4. čtvrt. 2021,
b) kontrolní komisi
1. kontrolovat plnění úkolů přijatých SD,
2. kontrolovat plnění úkolů přijatých představenstvem,
c) delegátům a předsedům samospráv
1. seznámit členskou základnu s přijatým usnesením,
2. svolávat schůzi samosprávy nejméně 1 x za rok.
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2. Majetek družstva a správa domů a bytů:
Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec spravovalo k 31.12.2021 celkem 212
družstevních domů, které se sestávají ze 171 bytových středisek, dále pak 13 domů ve
spoluvlastnictví družstva, nacházejících se pod správou společenství vlastníků jednotek a
21 domů ve společenství vlastníků jednotek bez účasti družstva, přičemž tak družstvo
provádělo správu celkem pro 2.710 družstevních bytů, 202 bytů ve vlastnictví jiných osob,
které spravuje společenství vlastníků jednotek a 111 bytů ve vlastnictví jiných osob, kdy se
tyto byty nacházejí v družstevních domech. Rovněž musíme podotknout, že družstvo dále
spravovalo 71 vlastních nebytových prostor a 57 nebytových jednotek jiných vlastníků.
Celkem tak družstvo ke konci loňského roku mělo ve správě 3.023 bytových a 128
nebytových jednotek.
3. Vyúčtování služeb roku 2021:
rok:
2017
2018
2019
2020
2021

zálohy (mil. Kč)
69.189
69.973
70.331
70.111
69.429

náklady (mil. Kč)
55.368
51.374
54.173
54.219
53.938

rozdíl (mil. Kč)
+ 13.821
+ 18.599
+ 16.158
+ 15.892
+ 15.491

4. Tvorba dlouhodobé zálohy na 1 m2 a zápůjčky družstevních domů:
V průměru nájemci družstevních bytů tvořili v roce 2021 dlouhodobou zálohu ve výši 27,27
Kč /m2. Na své investice si zapůjčilo celkem 40 středisek z dlouhodobé zálohy jiných domů
částku, která se pohybuje v rozmezí od 1 tisíce Kč až po 1,536 miliónu Kč se splatností do
7 let. Úroková sazba takovéto zápůjčky u družstva se zatím pohybuje do 3 % za rok, a to
v závislosti na úrokové sazbě za úvěry poskytované bankovními institucemi. Nutno dodat,
že úvěry poskytnuté bankou, které družstvo pravidelně splácí, se pohybují v rozmezí
úrokové sazby od 1,77 do 3,99 % ročně. Tímto bychom zároveň chtěli všem samosprávám
sdělit, že pokud uvažují o nějaké investici v řádech několika desítek tisíc Kč či několika
statisíců Kč, tak je možno požádat představenstvo družstva o schválení zápůjčky
z dlouhodobé zálohy ostatních domů, které své prostředky dočasně mohou za úrokovou
sazbu do 5 % p. a. jiné samosprávě zapůjčit.
5. Převody družstevních bytů do vlastnictví členů družstva:
Tak jak vás každý rok pravidelně informujeme, postupně provádíme na základě písemné
žádosti členů, kteří jsou nájemci družstevních bytů (popřípadě družstevních nebytových
prostor) převody těchto bytů do jejich vlastnictví. Předpokladem pro to, aby mohl být
družstevní byt převeden do vlastnictví oprávněného člena družstva, je existence podané
výzvy družstvu, kterou bylo možné členem nájemcem podat v termínech od 28.1.1992 do
28.7.1992 a pak od 1.5.1994 do 30.6.1995. Tyto lhůty byly prekluzivní a podání výzvy
nešlo k uplatnění práva zmeškat. Tam, kde ještě není prohlášení vlastníka na rozdělení
daného domu na jednotky vypracováno, tam musíme pro nové převody bytů či garáží do
vlastnictví oprávněných členů toto prohlášení nejdříve vyhotovit. V roce 2021 tak bylo
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vypracováno 13 nových prohlášení vlastníka a členům družstva bylo převedeno do jejich
vlastnictví celkem 34 družstevních bytů a 1 garáž.
Do 30.6.2020 jsme mohli členům družstva při splnění předepsaných podmínek
převádět do jejich vlastnictví družstevní byty až do doby, po kterou drželo družstvo
majoritní podíl na společných částech domu a pozemku v daném domě. Od 1.7.2020
kdy vstoupila v účinnost novela občanského zákoníku, již družstvo nemůže nadále
převádět členům družstva do vlastnictví tyto byty, aniž by v daném domě, kde se
nachází alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých
vlastníků, vzniklo společenství vlastníků. Tito vlastníci jsou pak ze zákona povinni
společenství vlastníků založit. Jestliže by byli vlastníci těchto jednotek nečinní a
k založení a ke vzniku společenství vlastníků dle § 1198 odst. 1) občanského zákoníku by
nedošlo, nemohlo by družstvo dál převést jakýkoliv jiný byt oprávněnému členovi, ale ani
žádný ze současných vlastníků by nemohl svoji bytovou jednotku prodat někomu jinému.
Katastr nemovitostí by tak bez prokázání vzniku společenství vlastníků dle blokačního
ustanovení § 1198 odst. 2) občanského zákoníku nepovolil vklad vlastnického práva
k jednotce převáděné dalšímu vlastníku. Proto jsme byli nuceni od druhé poloviny roku
2020 začít zakládat poměrně velké množství společenství vlastníků v těch domech, kde
družstvo do té doby převedlo alespoň tři jednotky oprávněným členům do jejich
vlastnictví, přičemž toto založení a vznik společenství vlastníků nekončí, jelikož se
žádosti o převod bytu do vlastnictví uspokojují každý měsíc postupně. Za rok 2021 jsme
tak založili 13 společenství vlastníků jednotek, kdy 12 z nich zůstalo pod správou našeho
stavebního bytového družstva. V podkladech ke shromáždění delegátů všichni delegáti
obdrželi i seznam se společenstvími vlastníků, které ze zákona museli v družstevních
domech vzniknout. Pravidelně tento seznam zveřejňujeme na našich webových stránkách,
aby se mohli všichni členové družstva obeznámit, zda v jejich domě společenství vlastníků
vzniklo či nikoliv.
6. Práce představenstva v roce 2021:
Představenstvo družstva se pravidelně schází podle schváleného plánu práce na dané
pololetí a projednává body v tomto plánu práce uvedené a další záležitosti, které je třeba
příslušný měsíc rozhodnout. Celkem se v roce 2021 uskutečnilo 11 schůzí představenstva a
bylo projednáno a přijato 322 usnesení. Všechna jednání představenstva byla
usnášeníschopná a na každou schůzi byl pozván předseda kontrolní komise, kterým byl až
do konce dubna 2021 Ing. Milan Milota a od května 2021 pak Ing. Růžena Chvalová. Těchto
schůzí představenstva se navíc účastnili i ostatní členové kontrolní komise, kteří o konkrétní
schůzi projevili zájem.
V průběhu roku představenstvo družstva průběžně posuzuje žádosti o schválení stavebních
bytových úprav a žádosti o opravy celých domů a následně pak technický úsek dohlíží i na
postup prací při opravách jednotlivých domů (např. oprava střechy, výměna oken, opravy
výtahů, vestavba nových výtahů, opravy elektrických rozvodů, atp.). Představenstvo
pravidelně projednává a schvaluje hospodaření družstva, inventarizaci majetku a likvidaci
nepotřebného a neprodejného materiálu. Dále představenstvo řeší připomínky členů
družstva, projednává pojistné události a stav domů v oblasti PO a BOZP. Kromě toho
představenstvo vyhodnocuje plán kontrol a přijímá různá opatření, posuzuje a řeší stížnosti
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předané na družstvo, zajišťuje plnění úkolů uložených SD a provádí jejich pravidelnou
kontrolu. Samozřejmostí zůstává i sledování spotřeby tepla a studené vody v jednotlivých
domech, aktuálnost energetických průkazů, stav a bezpečnost výtahů. Rovněž
představenstvo družstva pravidelně projednává splátky úvěrů a zápůjčky samospráv,
dotace, stav dlouhodobé zálohy samospráv, financování požadavků samospráv, převody
bytů do vlastnictví, tabulku s neplatiči, výstrahy a vyloučení členů, vyúčtování služeb a
navrhuje změnu výše plateb dle výsledku tohoto vyúčtování. Představenstvo družstva dále
např. vzalo na vědomí 119 žádostí o schválení podnájmu družstevního bytu, které do
platnosti předešlých stanov družstva představenstvo schvalovalo, přičemž od platnosti
stanov nových tyto žádosti na základě vyjádření předsedy samosprávy či domovního
důvěrníka nově posuzuje a schvaluje předseda představenstva. Dále představenstvo
projednalo 28 žádostí o schválení ubytování cizího státního příslušníka ve společné
domácnosti člena družstva, vzalo na vědomí 127 převodů družstevních podílů, 34 zániků
členství z převodů bytů a nebytových prostor do vlastnictví oprávněných členů a 133 zániků
členství z převodů a výměn bytů. Dále bylo projednáno a odsouhlaseno udělení 10 výstrah
za porušení členských povinností a ve dvou případech došlo ke schválení vyloučení členů
družstva, kteří neplnili své závazky řádně a včas. Tito dva dlužníci naštěstí po udělení
vyloučení své dluhy uhradili a mohli tak být na jejich žádost zpět přijati za členy družstva
s právem nájmu konkrétního bytu.
7. Stavební bytové úpravy a opravy domů a modernizace:
Opravy domů a jejich modernizace projednává a zajišťuje technický úsek družstva.
V případě, že daný dům uvažuje o větší investici, pak je třeba počítat s tím, že si tento dům
bude muset zajistit u nějaké bankovní instituce úvěr, jehož vyřízení vyžaduje určitý čas, kdy
navíc musí být ještě tento úvěr napřed schválen shromážděním delegátů. S touto skutečností
je pak potřeba včas počítat, a to již tehdy, kdy dům o takové zásadní investici uvažuje.
Běžné stavební úpravy bytů projednává a specifikuje technický úsek družstva a následně je
předkládá představenstvu družstva ke schválení. Některé stavební úpravy bytu však
vyžadují např. předložení zpracovaného statického posudku nebo souhlasu stavebního
úřadu. Pokud někdo provede stavební úpravu družstevního bytu bez předchozího schválení
představenstva družstva, pak se takové jednání člena družstva posuzuje za hrubé porušení
povinností vyplývajících z nájmu bytu, kdy takové porušení může mít jednak za následek
poškození celého domu – může být narušena statika domu a jednak takové jednání může
vést až k udělení výstrahy členovi družstva, nebo dokonce i k vyloučení z družstva, čímž
automaticky zaniká vedle členství i nájem družstevního bytu.
8. Pojištění majetku družstva včetně pojištění odpovědnosti:
Jak jsme vás již minulý rok informovali, tak do 31.3.2021 byl majetek družstva pojištěn
u Kooperativy pojišťovny, a.s. v tržní hodnotě 2,384 miliardy Kč, kdy roční pojistné
činilo výši 540.744,- Kč včetně připojištění nových výtahů. Vzhledem k tomu, že tržní cena
nemovitostí a bytů od doby, kdy byla tato pojistka uzavřena, podstatně vzrostla, bylo třeba,
jak již dříve Ing. Borovička avizoval, nechat naše nemovitosti na jaře minulého roku
přecenit na aktuální tržní hodnotu. Ve spolupráci s makléřskou firmou Rezult plus s.r.o., se
kterou již dlouhodobě spolupracujeme, bylo osloveno několik pojišťoven s nabídkou, aby
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na náš majetek vypracovali návrh nové pojistky. Na základě předložených návrhů nakonec
zvítězila ve výběrovém řízení Generali Česká pojišťovna a.s., se kterou následně došlo ještě
k vyjednávání, kdy se nám podařilo sjednat konečnou cenu více než příznivou. Tato
pojišťovna ve svém návrhu dokázala výrazně navýšit pojištění našeho majetku z cca
2,3 miliardy Kč na cca 3,3 miliardy Kč a zvětšit i rozsah pojištění o další případná
rizika. Od 1.4.2021 byl tak majetek družstva pojištěn u této pojišťovny za celkové
roční pojistné 547.717,- Kč, a to včetně pojištění odpovědnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2021 rostly tržní ceny nemovitostí v České republice,
jak všichni víme neskutečně rychlým tempem, což souvisí s výrazným navýšením cen
stavebních materiálů a stavebních prací jak v loňském, tak i v letošním roce, přičemž tyto
ceny velmi pravděpodobně porostou i v roce následujícím, byli jsme počátkem ledna našimi
pojišťovacími makléři upozorněni, že Generali Česká pojišťovna a.s. přepočítala naši
pojistku dle nových koeficientů tržní hodnoty nemovitostí a že nás musí upozornit na to, že
pojištění našeho majetku již opět neodpovídá vzrůstajícím aktuálním tržním cenám
nemovitostí na území České republiky, a že naopak vykazuje stav tzv. podpojištění.
Jelikož je představenstvo družstva odpovědno, v souladu se zákonnou zásadou chovat
se jako řádný hospodář, za to, že i majetek družstva bude pojištěn na aktuální tržní
cenu, uzavřeli jsme tak dne 1. dubna 2022 dodatek k pojistné smlouvě, ve kterém je
nově majetek družstva a majetek SVJ, kde se nacházejí i družstevní byty, pojištěn na
tržní hodnotu ve výši 6.265.078.967,- Kč, kdy původní tržní cena těchto nemovitostí na
jaře roku 2021 činila výši 3.323.600.000,- Kč. To znamená, že se tržní cena našeho majetku
za jeden rok zvýšila téměř o 89 %. Nedošlo-li by totiž včas k úpravě pojistných smluv a
pojistných částek, hrozilo by podpojištění a s ním spojené výrazné krácení pojistného plnění
v případě jakékoliv škody. Pojišťovny totiž připouštějí toleranci tohoto podpojištění max.
do 15 % tržní hodnoty nemovitosti, což, jak můžete vidět, není náš případ. Kdybychom
pojištění včas neupravili a došlo tak k pojistné události, pak by nám pojišťovna potažmo
vám dle ustanovení § 2854 občanského zákoníku zkrátila pojistné plnění ve stejném
poměru, v jakém je majetek podpojištěn, tj. v poměru pojistné částky a hodnoty pojištěné
věci.
V loňském roce 2021 jsme evidovali 11 pojistných událostí s celkovou nahlášenou škodou
ve výši 828.611,- Kč, kdy nám Generali Česká pojišťovna a.s. vyplatila pojistné plnění za
6 pojistných událostí v celkové výši 439.220,- Kč. Jedna událost byla pojišťovnou pro
překročení pojistného limitu zamítnuta, avšak my jsme proti tomuto zamítnutí podali
odvolání, o kterém dosud nebylo rozhodnuto. Jednu pojistnou událost šetří Česká kancelář
pojistitelů, jelikož byla způsobena na našem majetku škoda nepojištěným dopravním
prostředkem. Tři pojistné události jsou dosud stále v šetření pojišťovny a předpokládáme
jejich brzké proplacení.
V letošním roce máme zatím hlášeno 11 škodných událostí na majetku družstva, kde je
nejčastějším jevem vandalizmus.

7

9. Rámcová servisní smlouva na opravy a havárie:
Jak jsme vás již informovali v roce 2021, tak družstvo mělo několik posledních let
uzavřenou servisní smlouvu na běžné opravy a údržbu topného systému, vodoinstalaci,
kanalizaci a plynoinstalaci, včetně zajištění havarijních oprav na těchto zařízeních, s firmou
Bušek P + T Voda Plyn Topení s.r.o. Této firmě družstvo ročně platilo paušální platbu
ve výši 228.907,05 Kč za držení pohotovostní služby, a to i v případě, kdy na žádnou
havarijní opravu zaměstnanci firmy nevyjeli. K tomuto paušálu bylo samozřejmě ještě
nutno připočítat částku za havarijní opravu, která byla účtována v jiné sazbě, než kdyby
došlo k opravě v běžnou pracovní dobu. Vzhledem k tomu, že se nám náklady na držení
havarijní služby a dále pak samozřejmě i náklady na opravy, které byly provedeny
v mimopracovní době, u této firmy jevily velmi vysoké, došlo k oslovení jiných firem, zda
by měly zájem pro naše družstvo tuto pohotovostní službu držet a provádět jak běžné
opravy, tak i opravy mimo pracovní dobu. Z oslovených firem byla nakonec vybrána
společnost Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o., kdy tato společnost nepožaduje platbu
žádné paušální částky za držení pohotovostní služby, a naopak nám nabídla ještě
rozšíření svých služeb i o elektrikářskou údržbu a opravy pro všechny naše domy,
které se nachází po celém prachatickém okrese. I když jsme již loňský rok všem
avizovali, že se společností Bušek P + T Voda Plyn Topení s.r.o. došlo k uzavření dohody
o zániku závazku z výše uvedené rámcové smlouvy a v únoru 2021 naopak družstvo
uzavřelo novou rámcovou smlouvu se společností Energie AG Teplo Vimperk, s.r.o., stále
se stává, že předsedové samospráv a domovní důvěrníci volají k havarijním opravám
společnost Bušek P + T, což již není možné. V případě potřeby běžných oprav se tak
mohou domovní důvěrníci telefonicky obrátit v pracovní době na technický úsek družstva
a nahlásit potřebu opravy a technický úsek poté opravu u této společnosti objedná. Jestliže
se bude jednat o neodkladnou havarijní opravu, může se domovní důvěrník nebo přímo
nájemník sám obrátit na dispečink výše uvedené společnosti a nahlásit potřebu opravy sám.
Havarijní služba této společnosti je nepřetržitá po dobu 24 hodin denně, včetně dnů
pracovního volna (sobota), klidu (neděle) a svátků. V případě havárie se servisní pracovníci
společnosti dostaví na místo poruchy ve smluvně dohodnutých časech od nahlášení a havárii
opraví. Je však třeba mít stále na paměti, že havarijní služba je zpoplatněna jinými sazbami,
nežli jsou běžně nahlášené opravy, které se provádějí v pracovních dnech v pracovní době.
V případě, že se skutečně jedná o neodkladnou poruchu, pak samozřejmě může každý tuto
havarijní službu využít. Pokud se bude jednat o poruchu na společné části domu, bude
náklad za tuto havarijní opravu naúčtován danému domu v ceníku stanoveném pro
havárie, jestliže by si však tuto službu objednal nájemce do svého bytu ohledně
havárie, která se netýká společných částí domu, pak si tuto službu bude muset takový
nájemce zaplatit sám ze svých prostředků. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s touto
společností uzavřít novou rámcovou smlouvu na opravy a havárie a jednak rozšířit oblast
poskytovaných služeb o elektrikářskou údržbu a jednak zajistit, že za držení havarijní
služby již nebude družstvu účtována jakákoliv paušální platba a členové nájemci
družstevních bytů se tak nebudou muset nadále na tomto paušále podílet.
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10. Aktiv předsedů samospráv a domovních důvěrníků
Koncem loňského roku bylo na základě vyhodnocení odpovědí dotázaných předsedů
samospráv a domovních důvěrníků rozhodnuto, že se s účinností od letošního roku budou
Aktivy konat ve formě korespondenční. Pro prezenční formu se vyslovilo 38 % ze všech
166 dotázaných a pro korespondenční formu konání Aktiv bylo pro 62 %. Ve IV. čtvrtletí
letošního roku tak obdrží výše uvedení veškeré materiály poštou na své doručovací adresy
a na nich poté bude, aby svoji členskou základu o skutečnostech v materiálech uvedených
informovali na svých členských domovních schůzích.
11. Audity v roce 2021
V roce 2021 byly na družstvu provedeny dva audity, které měly zjistit oprávněnost
vyplacených dotací. Jedním z nich byl audit, který byl dne 19.5.2021 zahájen Ministerstvem
financí ČR na projekt s názvem Borová Lada č.p. 6, Oprava bytového domu, Stavební
úpravy a komplexní zateplení. Cílem auditu operace bylo na vhodném vzorku ověřit legalitu
a správnost výdajů vykázaných Komisi. Auditovaná operace byla provedena v souladu
s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky k prokázání,
že výdaje odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní
auditní stopu. Audit měl ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen
v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. Tento audit měl prokázat, že
všechny výdaje vyplacené na shora uvedený projekt jsou způsobilé certifikované výdaje a
že vyplacená dotace z programu „IROP“ ve výši 586.356,- Kč byla vyplacena v souladu
s platnými právními předpisy. Dle Zprávy o auditu operace ze dne 13.7.2021 auditorský
tým konstatoval, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé a nebylo
identifikováno žádné negativní zjištění.
Druhým aktem byla daňová kontrola Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, oddělení
kontroly zvláštních činností Písek, kdy jejím předmětem byla kontrola oprávněnosti
poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu v roce 2017 na předfinancování výdajů, které
byly kryty prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva
pro místní rozvoj na akci s názvem Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 323,
ul. Nová, Volary. Daňovou kontrolou bylo zjištěno, že všechny výdaje jsou způsobilé a
že vyplacená podpora ve výši 1.489.618,04 Kč byla vyplacena v souladu se zákonnými
podmínkami.
Další audity pak byly provedeny v roce letošním.
12. Dlužníci
Naše družstvo neřeší v současné době žádného velkého dlužníka, kterému by byla
družstvem udělena výstraha pro porušení členských povinností nebo by mu bylo uděleno
vyloučení z družstva. Každý měsíc jsou již řešeny pouze prostřednictvím upomínek členové
družstva, kterým vypadla z nějakého důvodu platba nájemného. Tito nájemci družstevních
bytů poměrně rychle na zaslané upomínky zareagují a svůj dluh bez zbytečného odkladu
uhradí.
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13. Podpora de minimis
Nařízení Komise EU č. 1407/2013 omezuje podporu de minimis na limit 200.000 EUR
pro jeden subjekt v tříletém období (tzn. současné a dvě předchozí účetní období, které
příjemce používá pro daňové účely). Tento limit se sčítá napříč všemi získanými dotacemi
v tomto režimu, a to bez ohledu na formu a účel podpory. Podpora de minimis se považuje
za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či
účinnosti. Pro přepočet částky této podpory z EUR na Kč se používá kurz Evropské
centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis, což je i zásadní pro to, v jaké
výši může být celková podpora v Kč vyplacena. Naše družstvo v letech 2020 – 2021 čerpalo
tuto podporu v programu „Bezbariérový přístup do domu“ na výstavbu výtahů ve Lhenicích
a v Netolicích, přičemž bylo zažádáno i o přiznání podpory na zateplení několika
vchodového domu ve Volarech. Součet těchto již vyplacených či k vyplacení zažádaných
dotací tak dosáhl maximálního stanoveného limitu. Z tohoto důvodu nebude možné požádat
v letošním roce o přiznání dalších dotací. Po uplynutí roku letošního, již bude možno o
dotace v roce 2023 zažádat, avšak v omezené míře.
14. Dočasné ubytování Ukrajinců a finanční pomoc Ukrajině v roce 2022
Březnové zasedání představenstva odsouhlasilo v souvislosti vyvolaným válečným
konfliktem na Ukrajině výjimku z čl. 45 stanov družstva a umožní tak ukrajinským
občanům, kterým bylo Českou republikou uděleno speciální roční pobytové vízum, uzavřít
se členem družstva – nájemcem družstevního bytu písemnou dohodu o přenechání
družstevního bytu nebo jeho části do dočasného užívání, avšak nejdéle na dobu jednoho
roku, maximálně však na dobu uděleného platného speciálního víza ČR. Podmínkou
projednání takové dohody je udělený podpis předsedy samosprávy či domovního
důvěrníka, který svým podpisem stvrdí, že bere dočasné užívání bytu ukrajinskými
občany na vědomí. Jelikož se jedná o dočasnou a krátkodobou pomoc těmto vysídleným
Ukrajincům, a nikoliv o dlouhodobé ubytování, má po uplynutí této lhůty člen družstva –
nájemce družstevního bytu povinnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit družstvu
uvolnění bytu v dohodě uvedenými ukrajinskými občany. V případě, že by se tak nestalo,
považovalo by se takové jednání za porušení povinností člena družstva dle čl. 13 stanov
družstva a příslušných ustanovení OZ a ZOK.
V této souvislosti bychom chtěli dále sdělit, že představenstvo družstva rovněž rozhodlo,
že Ukrajině vyjádří svojí solidaritu a podporu také tím, že jí věnujeme finanční dar ve výši
60.460,- Kč ze střediska správy (střediska zaměstnanců), který byl rozdělen mezi tři
neziskové organizace, a to Člověk v tísni, ADRU ČR a Český červený kříž.

15. Představenstvo družstva mimo zákonem stanovených podkladů předkládá delegátům
družstva ještě např. tyto materiály vztahující se k roku 2021:
15.1. Materiály ekonomického úseku – zůstatky dlouhodobé zálohy a fondu oprav
k 31.12.2021; bankovní úvěry; dosud nesplacené anuity; přehled dotací a úvěrů;
předběžné vyúčtování služeb; přehled dlužníků; inventarizace rozvahových účtů;
inventarizace družstevních podílů atd.
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15.2. Materiály technického úseku - přehled investic nad 50 tisíc Kč v družstevních
domech, které byly ukončeny v roce 2021; přehled investic nad 50 tisíc Kč
v družstevních domech, které by se měly v roce 2022 uskutečnit; spotřeba studené
vody na patě domu atd.
15.3. Další materiály – převody bytů do vlastnictví oprávněných členů; přehled SVJ, která
družstvo spravuje; soupis nedořešených pozemků pod družstevními domy či v okolí
těchto domů; zprávu PO a BOZP atd.

V Husinci dne 29. dubna 2022

Ing. Richard Štengl v.r.
místopředseda představenstva

Mgr. Lenka Treglerová v.r.
předsedkyně představenstva

11

