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Duben 2015

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

se bude konat 29. května 2015 od 9 hodin v restauraci ALBATROS (u Stadionu) v Prachaticích.
Jednání se zúčastní zvolení delegáti s hlasem
rozhodujícím a další hosté a členové představenstva a Kontrolní komise. Jednat se bude s tímto
programem:
• volba komisí
• zpráva představenstva
• zpráva Kontrolní komise
• závěrka hospodaření a rozdělení zisku 2014
• úprava volebních obvodů
• odvolání vyloučených členů
• diskuze
• usnesení
Žádáme členy, aby se na své delegáty obraceli s
návrhy k jednání. Delegáty žádáme, aby se řádně
zúčastnili jednání nejvyššího orgánu družstva
a Shromáždění mohlo být usnášení schopné.

VOLBY 2016

Shromáždění delegátů schválí nové volební obvody
(stávající se upravují jen o domy, které přešly do
vlastnictví členů) a na podzim 2015 anebo na jaře
2016 budou v těchto obvodech zvoleni delegáti
pro období 2016-2020.
Jde o důležité volby, řádně zvolení delegáti (družstvo archivuje delegátky z každého obvodu) jsou
zárukou řádné činnosti orgánů družstva, usnesení
ze Shromáždění delegátů, jejich platnost, platnost
voleb představenstva a Kontrolní komise a vůbec
platnost činnosti družstva. Volby delegátů na nové
období bude měsíčně sledovat představenstvo
družstva.
Případné dotazy, problémy, delegátky na družstvu
bude s Vámi projednávat p. TVRDKOVÁ.
Noví delegáti pak budou v roce 2016 kromě další
činnosti i volit nové představenstvo a Kontrolní
komisi.

ČINNOST PŘEDSTAVENSTVA
V ROCE 2014

Činnost družstva řídí devítičlenné představenstvo,
které llx zasedalo a přijalo 310 usnesení, zejména
v těchto oblastech:
• hospodaření družstva a samospráv, stavu finančních prostředků, uložení volných prostředků
na zvýhodněný úrok

• členských záležitostí (přidělení 4 bytů po neplatičích, 150 podnájmů, 152 převodů bytů mezi členy)
• úprav fondů oprav a záloh na služby, ceny služeb, spotřeby tepla a vody podle domů a bytů
včetně vyúčtování nákladů
• stavu dlužníků, VÝSTRAH a VYLOUČENÍ z družstva
• oprav domů, zejména výměn výtahů nebo zřízení
nových výtahů
• dokončené změny topení v Netolicích, plynové
kotelny ve 4 domech
• oprav veřejných prostranství ve Vimperku
• inventarizace majetku, pojištění a pojistných
událostí, zákonných revizí a kontrol BOZ a PO,
energetických štítků PENB
• stavebních úprav v bytech (zejména výměna
oken a bytových jader v 92 případech)
• převodu bytů do vlastnictví (27 bytů)
• stavu vlastnictví pozemků pod domy, problémy
s novou evidencí KN
• stížnostmi členů, zejména na sousedské vztahy,
chov zvířat, nezajišťování úklidu apod.
• aplikací nových předpisů, zejména občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích do
STANOV
• měření tepla v bytech a domech se společnou
kotelnou.

HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014

Družstvo dosáhlo zisku 2,312 mil. Kč při výnosech
41,068 mil. Kč a nákladech 38,756 mil. Kč z pevného nájmu včetně splátek úroků a jistin úvěrů.
Zisk je navrhován k rozdělení takto:
• 82 % do fondů oprav
• 18 % do podnikových fondů
Další příjmy jsou do fondu oprav, tvorba činila
57,982 mil. Kč. Opravy včetně splátek úvěrů
45,659 mil. Kč. Zůstatky fondů činí 42,289 mil. Kč,
ke krytí nákladů oprav má naopak 61 domů půjčeno 26,957 mil. Kč.
Bankovní úvěry na opravy činí 354 mil. Kč, jsou
řádně měsíčně spláceny, zůstatky jistin činí 231
mil. Kč u 95 domů.
Anuity z doby výstavby se splácí 2x ročně, 43 domů má ještě dluh 11,484 mil. Kč, z toho během 3
let bude mít splaceno 16 domů.

Další okruh příjmů jsou zálohy na služby ve výši
67,896 mil. Kč, zaplacené náklady činí 53,996
mil. Kč.
Družstvo má volné prostředky 25 mil. Kč, větší
opravy nebo výtahy tak mohou být financovány
půjčkou od družstva přes fond oprav, se splátkou
5-7 let.
Majetek družstva činí 2.902 bytů a 62 sólo garáží,
celkem 192 domů, z toho 94 panelové. Správu
dalších 20 bytů musíme zajišťovat u individuálních vlastníků v l1 domech. Smluvně zajišťujeme
správu 6 SVJ, celkem jde o 60 bytových a 16 nebytových jednotek.
Hmotný majetek družstva je pojištěn v tržní hodnotě 2,5 miliardy Kč u Kooperativy. V současné
době se projednává připojištění nových výtahů.

teplo ve Vlachově Březí s nárůstem ceny o 20%.
Domy by měly uvažovat o tom, zda si rovněž nepostavit vlastní kotelny a po splacení nákladů cca
během 3 let aniž by zvyšovaly platby do FO pak
dále platit podstatně nižší náklady na vytápění a
teplou vodu.
Velmi výraznou položkou nákladů je v současné
době teplá voda (TV), rozhodně je dobré věnovat
její spotřebě velkou pozornost. Značná nespravedlnost pro nájemníky stále vyplývá z platného
zákona, který umožňuje v současné době a ceně
teplé vody dodávky v rozpětí teplot 40°C až 60°C.
Toto teplotní rozpětí hraje velice významnou roli
při její spotřebě.

Teplo - spotřeba - náklady

S účinností od 1.1.2015 platí zákon 237/2014
Sb., který nařizuje osadit na otopná tělesa v domě
indikátory spotřeby tepla, jakmile jsou v domě na
jeden zdroj energie vytápění napojeny dva a více
bytů. Stávající instalované odparné indikátory
jsou i nadále podle zákona uznatelné, není možné
je však nově instalovat - neumožňují porovnání
topné sezony předchozí a stávající jako indikátory
elektronické, navíc jejich odečty jsou nepřesné a
projev automatického odparu způsobeného v letních měsících se rovněž neprojeví shodně ve všech
bytech. Systém regulace ETA, tedy vyhodnocování
průměrné roční teploty v bytě pro výpočet nákladů
na vytápění, je rovněž uznatelný. Tabulka uvádí
domy, kde je nutné ještě podle tohoto zákona indikátory osadit. V uhelných kotelnách domů ještě
vyčkáváme, zda nedojde k upřesnění, neboť podle
zákona 194/2007 Sb. u těchto domů není nutné
ani osazovat termoregulační hlavice, na co tam
pak budou indikátory? Uvidíme, jaký zákon Poslanecká sněmovna a následně Senát ČR nakonec
schválí.

Indikátory rozpočtu topných
nákladů

Zákon 237/2014 Sb - doplnění
indikátorů

Uvedené tabulky podávají přehled o jednotlivých
lokalitách, o jejich spotřebě tepla pro vytápění
domů v GJ a celkových nákladech v Kč. V roce
2014 ještě uvádí hodnoty spotřeby GJ a nákladů
porovnáním k roku 2000 vyjádřené v % a v druhé
tabulce pak porovnáním roku 2013 oproti roku
2014. Hodnoty ukazují, že v roce 2014 máme
spotřebu tepla o 61% nižší než v roce 2000 a náklady i přes stále rostoucí cenu GJ jsou nižší o
6 669 591.- Kč, ani v roce 2014 náklady nedosáhly úrovně roku 2000 ( pravdou je, že tento rok byl
mimořádně teplý) a představují 75% viz tabulka. V
roce 2000 jsme na 1m2 podlahové plochy bytu
spotřebovali 0,475 GJ, což představuje l80,Kč/m2. V roce 2014 jsme spotřebovali 0,187 GJ
což představuje l36,-Kč/m2 . Průměrná cena GJ za
všechny domy centrálně vytápěné v roce 2000 je
379,- Kč a v roce 2014 již 726,- Kč, jinak řečeno
192% roku 2000. Za uplynulých 15 let je cena
téměř dvojnásobná. Cena Netolice - cena tepla za
rok 2014 je dána ještě součtem ceny tepla centrálního a ceny tepla vyrobeného z kotelen v domech. V příštím roce lze očekávat cenu GJ pod
500,- Kč. Nejdražším teplem je v současné době

PŘEVODY BYTŮ DO VLASTNICTVÍ

V roce 2014 bylo převedeno 27 bytů (byl dokončen
převod 4 celých domů), od roku 1996 je to již
1.020 bytů. Podle nových předpisů pak musí na
domě vzniknout SVJ (Společenství vlastníků jednotek), přijmout Stanovy za účasti notáře, Zápis
do rejstříku, vlastní účet, podvojnou evidenci,
převzetí smluv na dodávky služeb. Řada nových
vlastníků na tyto nové povinnosti není připravena
a změna z SBD na SVJ trvá i několik měsíců,
a vyžaduje aktivní přístup výboru nebo předsedy

nového SVJ. Družstvo smluvně zajišťuje správu a
účetnictví u 6 SVJ, ostatní si zajišťují tuto správu
sami, nebo u jiného správce.
V roce 2015 má zatím Výzvy k převodu 1 dům v
Prachaticích a 7 individuálních členů, kteří chtějí
byt ve vlastnictví zejména proto, aby ho mohli
prodat za co nejvyšší cenu. I při převodu pouze 1
bytu musíme zpracovat změny za celý dům (Prohlášení vlastníka, změny úvěrů, zástavních práv,
zápisu v Katastru nemovitostí, změny daně z nemovitosti, vyúčtování fondu oprav podle tvorby a
čerpání jednotlivých bytů za dobu celé evidence
domu od výstavby).
To vše je časově náročné a promítne se i v poplatku za převod. Tyto zvýšené náklady pak musí
uhradit i ostatní členové s platnou výzvou z let
1992 - 1995.
Zvýšenou daň z nemovitosti pak za jednotky musí
platit všichni ostatní členové v domě, i když svoji
výzvu k převodu do vlastnictví dosud neuplatili
nebo výzvu vůbec nemají.
Individuální vlastnictví pak dělá další problémy,
jako spoluvlastníci musí souhlasit s opravou společných částí domu a v případě zřízení nových investic (střecha, výtahy) svůj podíl jednorázově
uhradit.
Družstvo je tak jediný vlastník v republice, který
je povinen převádět individuálně byty, i když
ostatní členové o převod nemají zájem nebo platnou výzvu a musí kvůli jednomu bytu platit zvýšené náklady (např. daň z nemovitosti).

PRONÁJMY

Stále více našich členů svůj družstevní byt pronajímá většinou na 3-5 let, leckde se jedná až o 1/3
bytů v domě. To přináší některé problémy.
1. Podnájem není schválen představenstvem.
O podnájemníkovi tak nic nevíme a člen může
očekávat sankce, případně až vyloučení z družstva.
2. Členové své podnájemníky osobně neznají,
zájemce jim zajistí realitní kanceláře.
3. Podnájemníci většinou vysoce překračují spotřebu tepla, teplé i studené vody než je průměr
šetřících nájemníků (aby si asi užili vysoký podnájem).
4. Podnájemníci většinou nezajišťují úklid, neplatí řádně dohodnutý podnájem.
5. Podnájemníci se domnívají, že se tak skryjí
před exekucemi, většinou marně.
6. Pokud jim členové povolí přihlášení k trvalému
pobytu na Obci, jsou tam podnájemníci vedeni
ještě řadu let i po skončení podnájmu.

Změna zdroje tepla

pro 26 b.j. Vlachovo Březí, č.p. 407-408

Z důvodu rostoucí ceny tepla z centrálního zdroje
na sídlišti ve Vlachově Březí zvažuje v současnosti
vedení SBD přípravu akce která by vyřešila změnu
zdroje tepla pro vytápění a přípravu TUV pro tento
panelový dům.
V případě odsouhlasení rozsahu a financování
akce samosprávou domu budou v roce 2015 zahájeny projektové a inženýrsko-investorské práce
v tomto rozsahu:
- Plynovodní přípojka pro bytový dům č.p. 407-408
- Vnitřní rozvody tepla a TUV spodní.
- Plynová kotelna pro dům č.p. 407-408.

-Vyřízení připojovacích podmínek s distributorem.
- Vyřešení majetkoprávních záležitostí (pozemky).
- Vyřešení provoz. záležitostí (přípojka, obsluha).
Plánované termíny přípravy a realizace nové kotelny se přizpůsobí tak, aby mohla být zabezpečena celá topná sezóna 2016/2017.

Společná elektroinstalace v
domech popáté:

Připomínáme samosprávám družstevních domů
doporučení k realizaci celkové rekonstrukce elektroinstalací ve společných částech domů. A to z
důvodu navýšení bezpečnosti v domech, prevence
před pojistnými událostmi a zejména z hlediska
zabezpečení požární ochrany majetku. K zajištění
realizace takové akce je zapotřebí doložit na útvar
údržby SBD zápis z domovní schůze, kde bude
tento požadavek odsouhlasen nadpoloviční většinou přítomných.

Nejlevnější neznamená nejlepší...

Rozšířený zlozvyk takzvaně vysoutěžit zhotovitele
díla za nejnižší cenu je totéž, jako koupit si nejlevněji! buřty a pak se divit, že v nich není maso.
Bohužel, tento nešvar, rozšířený v povědomí většiny uživatelů, vede často k hojnému výskytu následných reklamací, nebo dokonce objevení neodstranitelných skrytých vad. A tak se může stát, že
se v následných opravách utopí více finančních
prostředků, než bylo „ušetřeno" při zadání díla
neznámé, zato levné firmě. Takových příkladů je
možno nalézt celou řadu ale z pochopitelných
důvodů je zde nelze veřejně prezentovat. Není náhodou, že nejvíce problémů s provedenými díly se
objevuje právě na akcích, které si nekompromisně
prosadily samosprávy, složené ve většině případů
zejména z laiků v oboru stavitelství.
S cílem minimalizovat počet reklamačních řízení
doporučujeme pro případy, kdy se samospráva při
výběru budoucí dodavatelské firmy rozhoduje
samostatně, využít přednostně služeb prověřených
firem. A to i v případě, že konkurenční firma nabízí buřty z mouky.

VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB 2014

Vyúčtování služeb je provedeno u všech domů
a nyní je předáváno spolu s tímto ZPRAVODAJEM
do poštovních schránek, nebo na doručovací adresy podle evidence v družstvu. Přestože řadu let
vysvětlujeme dané předpisy a dosud nezměněné
limity spotřeby tepla, situace u některých členů se
nemění a stejní členové vykazují vysoké nebo velmi nízké spotřeby, které pak ovlivňují náklady
celého domu.
Na tom se nemění nic ani v roce 2014, kdy celkové
náklady, vzhledem k počasí, klesly o 10-20%.
Vysoké náklady všech služeb pak mají neplatiči
a většina podnájemníků. Zvýšení limitů jak pro
nízké, tak vysoké spotřeby (nebo i jiný způsob
vyúčtování) se s několikaletým zpožděním připravuje od roku 2016. V průběhu roku nelze stanovit,
zda mám dílků hodně nebo málo, poměr je závislý
na nákladech za rok a spotřebě jednotlivých bytů.
Zásadou je topit ve všech místnostech přiměřeně,
max. 21 - 22°C.
Řada domů změnila měření, z počítačové ETY (vyúčtování podle °C) na indikátory na radiátorech
(vyúčtování podle spotřeby dílků na radiátorech),

rovněž radiátory s odparem změnily na indikátory.
Toto měření je mnohem přesnější a reaguje na
další okolnosti, jako je dlouhodobé větrání, osazení větších radiátorů, než odpovídá tepelné soustavě zateplených domů.
Nízké a vysoké spotřeby tepla (t.j. doplatky nebo
slevy) máte za rok 2014 ve vyúčtování pod
koeficientem § 4.
Řada členů si snížila zálohy (při delší nepřítomnosti), při obnově užívání bytu nebo sjednání podnájemníků pak zálohy nezvýšila a mají vysoké nedoplatky. Vyúčtování je provedeno na skutečně zaplacené zálohy, pokud někdo dluží nájem i zálohy,
má proto vyšší nedoplatky.
Reklamační období běží do konce května 2015,
přeplatky budou pak v červnu zaslány poštovní
složenkou nebo převodem na Váš účet (musíte
sdělit písemné číslo svého účtu v průběhu května).
Nedoplatky jsou splatné do 31. 8. 2015. U vysokých nedoplatků je možné sjednat splátky (květen
- srpen) tak, aby poslední splátka byla za srpen
2015.

EXEKUCE

V průběhu roku 2014 došlo na družstvo 225 exekučních dotazů (v roce 2013 jen 84) anebo příkazů.
Družstvo je povinno sdělit exekutorovi všechny
dostupné informace o dlužníkovi a exekutor může
postihnout i převod bytu na jiného občana v průběhu minulých 3 let. Nabyvatelé by měli ověřit,
zda převádějící někde nedluží a to podle seznamu
exekucí, nebo u Okresního soudu.
Družstvo se o probíhající exekuci dozví až po
dlouhé době (i několik let) od prvotních soudních
rozhodnutí o povinnosti úhrady dluhů. Nemůžeme
tak nabyvatele při převodu družstevního podílu
předem varovat o dluzích převádějícího mimo bytové družstvo. Zvažujte rovněž, pokud někomu
ručíte svým příjmem nebo nemovitým majetkem.
Již se stalo, že ručitel přišel o byt.
Většinou šlo o dluhy u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Týkaly se hlavně zletilých dětí našich členů
a nájemců, bývalých členů anebo podnájemníků, v
10 případech se týkají stávajících členů, ve 2 případech jde o statisícové dluhy. Může tak dojít až k
dražbě družstevního podílu a dlužník tak přijde o
družstevní byt. U některých členů jde i o několik
exekucí a mají dluhy i v družstvu a může tak dojít
i k vyloučení z družstva.

DLUŽNÍCI - VYLOUČENÍ

K 31. 3. 2015 se sice dluhy snižuji (nájem 720
tis., služby 81 tis., poplatky z prodlení 1.777 tis.
Kč), řada nových dlužníků se objevuje, jsou i případy, kdy si člen na tzv. „koupi" bytu vzal hypotéku a teď nemá na nájem. Přijetím nových zákonů
se zpřísnily a hlavně zkrátily lhůty k sankcím,
proto musíme již v případě, že člen dluží nájem
nebo VS za 3 měsíce, zasílat VÝSTRAHY před vyloučením a pokud člen dluhy nevyrovná, dávat
představenstvu družstva návrhy na VYLOUČENÍ.
Člen pak musí vše zaplatit nebo dohodnout a
PLNIT splátky a představenstvo může své rozhodnutí zrušit nebo pozastavit.
V průběhu roku tak bylo zasláno dlužníkům 45
VÝSTRAH, a protože někteří členové nezaplatili,
naopak nadále neplatí ani běžný nájem, rozhodlo
představenstvo v lednu a březnu 2015 o VY-

LOUČENÍ 8 členů (Prachatice čp. 510, Volary čp.
269, Strunkovice čp. 262, Onšovice čp. 14, 3x
Stachy čp. 334, Stachy čp. 223).
Pouze v 1 případě byly dluhy zaplaceny (Prachatice), ve 2 případech slíbeny splátky a v podstatě
dodrženy (Volary, Onšovice), 2x slibováno, ale
neplněno (Stachy), 3x nereagováno, nesplaceno,
nepodáno odvolání (Strunkovice, 2x Stachy).
Členům tak zaniklo členství i nájem a musí byt
vyklidit a to bez bytové náhrady (ani u rodin s
nezletilými dětmi).
Občanům, kteří nemají žádný aktivní přístup k
bydlení, nereagují, nic neplatí, nepomůže ani připravované sociální bydlení od státu nebo obcí,
protože nájem družstevního bytu v těchto zejména
vesnických lokalitách je hluboko pod limity budoucího sociálního bydlení.

STÍŽNOSTI ZA ROK 2014

Celkem bylo podáno 13 písemných stížností za
rok 2014, průběžně se řešily stížnosti ústní, kdy
nájemníci nechtěli situace řešit písemně, většinou
se jednalo o domluvy. Ve většině stížností jde o
společné soužití v domě, nájemníci nerespektují
noční klid dle Domovního a provozního řádu domu čl. 9 a poté i čl. 8 držení domácích zvířat. V
některých případech trvá delší dobu než nájemník
pochopí, jak se má v bytě chovat, aby nerušil
ostatní nájemníky domu, hlavně jde o podnájemníky, kteří se chovají hlučně, časté návštěvy kamarádů způsobují velký pohyb po domě a nájemníci
si často stěžují, že tito návštěvníci se zdržují ve
společných prostorách domu, ale i před vchodem
a malují na fasády domu, které jsou opravené
/zateplené/ a podobně. Odhazují nedopalky cigaret, chovají se vulgárně k nájemníkům domu.

Telefonní čísla

Ústředna
388 331 186, 388 331 189
Fax
388 331 786
Předseda
723 173 187
Vedoucí údržby
388 331 280, 602 468 216
Technik údržby
723 723 950
Ekonom
388 331 224
E-mail
sbdprachatice@cbox.cz
Webové stránky
www.sbdprachatice.cz
Pohotovostní služba SBD 723 173 097
(opravy a odstranění havárií – topení, voda, kanalizace, elektro apod.)
HAVARIJNÍ SLUŽBY
Instalace Vimperk
800 778 833
ČEVAK
800 120 112
E.ON
800 225 577
UPOZORNĚNÍ:
V případě havárie na celé topné soustavě je nutné
volat Tepelné hospodářství v daném městě.

INZERCE-

V pronajatých prostorách
v areálu SBD v Husinci čp. 3 je nově otevřeno
Kadeřnictví „VERONA“
tel.č.: 722 604 551 od 10.00-17.00 hodin
- pondělí až pátek v sobotu na objednávku.
Možno navštívit stránky Facebooku.

