Oznámení o celozávodní dovolené během vánočních svátků
a systém odstraňování havarijních poruch

Z důvodu hospodárného provozu správy družstva bude v době 28., 29., 30. a 31. prosince
2009 (pondělí až čtvrtek) na SBD NH celozávodní dovolená. Z těchto důvodů směrujte
laskavě vyřízení vašich záležitostí až na dobu po jejím ukončení.
Případné havarijní závady budou v období od 24. 12. 2009 do 3. 1. 2010 včetně řešeny
následujícím způsobem:
ĉ åæè×ìï ìê×Þ ØëÚåë æèåìZÚfäï Üåèãåë Þåêåìåéêän éâëØï¢ áêÛèåë àÛ ãåäå åØàÛÚä×ê
ä×êÛâÛÜåäëéÛðZðä×ãänáÛã¤%néâåêåÞåêåêÛâÛÜåäëàÛ596 740 245,
ĉ éâëØ×ìïæèååìZänåéåØêèìZäÛæÛêèßêf¨ªÞåÚßä¢×êåä×cnéâÛ602 718 504,
ĉ Þ×ì×èßàänéâëØ×ìåØåèÛÙÞìåÚ×¢ÛâÛáêèåãåäêeè¢êåæÛäZ¢æâïä×¢cßêfänåÚæ×ÚàÛð×àßåìZä×äÛæÛêèßêf¨ªÞåÚßäÚÛääfÜßèãåë¹ÅÃ»»âÛáêèåãåäêZÛÅéêè×ì×é¤è¤å¤ä×äZéâÛÚëànÙnÙÞêÛâÛÜåäänÙÞcnéâÛÙÞ 596 611 155, 602 513 156, 602 513 157
¾×ìZèßÛ × ðZì×Úï àÛ ãåäå ê×áêe ÞâZéßê ä× ÚßéæÛcßäá É¸º Ä¾¢ êÛâÛÜåä éÛ ðZðä×ãänáÛã
má číslo 596 740 243äÛØåä×äÛæÛêèßêåëéâëØëìèZêäÙÞä×êÛâ¤cnéâå596 763 038 nebo
596 763 039.
Děkujeme za pochopení.

Havarijní služba

ÆÛéêåÛãZÉ¸ºÄ¾àßåÚèåáë§¯¯éàÛÚä×äåëäÛæÛêèßêåëÞ×ì×èßàänéâëØëéÜßèãåë¹ÅÃ»
»âÛáêèåãåäêZÛ¢åæ×áåì×äfðàßëàÛãÛ¢ÛàÛê×êåðZáèåáåìZéâëØ×ìïënìZä×äÛìÚïÛÜÛáêßìäf×éèåðãïéâÛãðÛéêè×äïåØàÛÚä×êÛâ¤Åæ×áëànéÛê×áeÚåê×ðïä×ðæéåØÞè×Úïð×Þ×ì×èßàän
ìàÛðÚï¤ËìÛÚÛäeæèåØâeãïäZéðÛàãeä×ìåØÚåØn¢áÚïØëÚÛêÛìÚåØfä×nÙÛâåðZìåÚänÚåìåâÛné možná na této službě závislí, vedou k zopakování hlavních zásad pro využití havarijní služby.
Dispečerská služba je sjednána pro odstranění vad havarijního charakteru, a to:
ĉ ÅÚ¬¤¦¦Úå§ª¤¦¦ÞåÚ¤ìæè×ÙåìänÙÞÚäÛÙÞ£cêåìZä×ìÛìßÞåÚßäåìeðcêåì×Ùné×ðØï
(dále jen HZS) 200,- Kč/hod.
ĉ ÅÚ§ª¤¦¦Úå¬¤¦¦ÞåÚìæè×ÙåìänÙÞÚäÛÙÞ¡æßèZá×¨«á¾ÐÉ
ĉ ÅéåØåêZÙÞ×äÛÚfânÙÞ¡æßèZá×«¦á¾ÐÉ
ĉ ÅéìZêÙnÙÞ¡æßèZá×§¦¦á¾ÐÉ

1

ºßéæÛcÛèéáZ éâëØ× ð×àßéên åÚéêè×äfän ØÛðæèåéêÛÚänÞå Þ×ì×èßàänÞå éê×ìë¢ áêÛè Øï ãåÞâ ìeéê
k ohrožení osob, svěřeného majetku nebo vést ke škodám rozsáhlého charakteru. To znamená, že
Þ×ì×èßàänðZé×ÞäÛãëénìÚïðä×ãÛä×êæâäeåÚéêè×äfänì×Úï¢ìäfáêÛèÙÞéâåßêfànÙÞænæ×ÚÛÙÞ
lze pouze zamezit vzniku dalších škod.
ÌÛáÛèeìàÛðÚïÞ×ì×èßàänéâëØïàéåëäZéâÛÚäfÜ×áêëèåìZäïìéåëâ×Úëéæâ×êäãßÉê×äåì×ãßÉ¸º
NH, případně dle smluv o převodu jednotky do vlastnictví. Z tohoto důvodu na vás apelujeme,
abyste si vždyæÛÚæßìåâZänãÞ×ì×èßàänéâëØïåìfßâßäëêäåéêêåÞåêåìàÛðÚë¢ænéêëæäåéêæèåéêåè¢ìÛáêÛèÙÞãZØêðZé×ÞæèåìÛÚÛäĄêðä¤ÚåéêëæäåéêáâncåÚéæåâÛcäÙÞæèåéêåè¢ænêåãäåéê
åéåØïìØïêf¢ìäfãáÞ×ìZèßßÚåâå×æåÚ¤ÆèZìfã×èäeìàÛðÚïàéåëìÚïæÛÚãfêÛãáèßêßáï¢
ðØïêÛcäÙÞìÚ×à×äÛænàÛãäeÞåæèåá×ðåìZänåæèZìäfäåéêßcßæåÙÞïØÛänðÛéêè×äïåØàÛÚä×êÛâÛ¤

Odklízení sněhu před domem v zimních měsících

Ëècßêf ãäåðn ð ìZé åcÛáZì×àn podstatnou změnu ì éåëìßéâåéêß é êåâßá ãÛÚß×âßðåì×äã êðì¤
„chodníkovým zákonem“. A říkáte si, že konečně nebudete muset hrabat sníh z chodníků
před domem.
ÌæìåÚänãðZáåäëc¤§©¥§¯¯ÉØ¤åæåðÛãänÙÞáåãëäßá×ÙnÙÞéÛäßáÚÛìéâåìäfäÛëìZÚfâå¢
že má majitel přilehlé nemovitosti povinnost odstraňovat závady ve schůdnosti vzniklé znečištěním, náledím nebo sněhem, ale že odpovídá za škody, které by uživatelům případně vznikly.
Novela zákona åæåðÛãänÙÞáåãëäßá×ÙnÙÞìåÚéê¤©×«ëìZÚn°
(3) Vlastník místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit ani na ni předepsaným způsobem
upozornit.
(5) Úseky silnic a místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen
označit podle zvláštního předpisu nebo prováděcího předpisu. Vymezení takových úseků
silnic stanoví příslušný krajský úřad svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací
a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.
Uvedené ustanovení odst. 5 umožňuje vlastníkovi komunikace nebo chodníku přijmout
rozhodnutí, že některé, jím určené komunikace a chodníky, nemusí uklízet.
Stručně řečeno - přijatá změna zákona o pozemních komunikacích říká, že vlastník
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komunikace nebo chodníku, konkrétně v případě sněhu, nemusí sníh odstraňovat, pokud
k tomu přijme patřičné rozhodnutí, ale je zodpovědný za škody, které v souvislosti s nezajištěním sjízdnosti a schůdnosti na komunikaci nebo chodníku vzniknou.
Ã×ÝßéêèZêãféê×Åéêè×ìï¢åÚØåèÚåæè×ìï¢ìïÚ×âìéåëâ×Úëéæâ×êäãðäfänãðZáåä×c¤§©¥§¯¯
ÉØ¤¢ × ð× ìïÚ×êäe æåãåÙß éæèZìÙ ãnéêänÙÞ áåãëäßá×Ùn £  àÛÚäåêâßìÙÞ åØÛÙänÙÞ ×Ú¢
nařízení města č. 7/2009, ve kterém jsou obsaženy veškeré neudržované místní komunikace
a chodníky ve městě.
Na základě zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích tak nebude na některých místních komunikacích, chodnících a zpevněných plochách prováděna zimní údržba komunikací¤·ëéÛàÛÚäZåÙÞåÚänáïæåÚeâèåÚ¤Úåã¢ænéêëæåìeÙÞåÚänáïáÛìÙÞåÚãÚåÚåã¢
ÙÞåÚänáï æåÚeâ æåÚäßá×êÛâéáÙÞ ØëÚåì ×æåÚ¤¢  êïêå nebudou i nadále v zimě ošetřovány
plužením či posypem.
ÆèåêåÛ ðÛàãeä× ÙÞåÚänáï äÛâðÛ àãÛäåìßêf æåæé×ê¢ ëìZÚnãÛ éåëÞèää æåæßé äÛëÚèåì×äÙÞ
ãnéêänÙÞáåãëäßá×Ùn×ÙÞåÚäná¢à×áàéåëæåæéZäïìÛìÛëìÛÚÛäeãä×nðÛän¤
§¤ËÚèåìZäïØëÚåëæåëðÛÞâ×ìänãnéêänáåãëäßá×ÙÛÃÁ¢ÙÞåÚänáï¢ìåðåìáï¢äßáåâßìåÚØåcáïðêfÙÞêåáåãëäßá×ÙnáàÛÚäåêâßìãÚåãã¢áéåëáèåããåØàÛáêã¢æèåÚÛàäZãä×æ¤
zásobovací rampy) apod.
¨¤Ì ænæ×Úf æ×èáåìß ØëÚÛ æèåæâëÛä æåëðÛ æèàÛðÚ æ×èáåìßêfã¢ äßáåâßì àÛÚäåêâßìZ éêZän¤
Parkovací zálivy se neošetřují.
©¤ÄÛåÛêëàÛéÛéàÛðÚìàÛðÚáàÛÚäåêâßìãÝ×èZnãìÚåãÛÙÞ¤
ª¤ËðæÛìäfäÙÞæâåÙÞéÛäÛØëÚÛæèåÞèäåì×êÙÛâZæâåÙÞ×¢×âÛæåëðÛæèàÛðÚännÛãÛÙÞ×äßðãë
ÙÙ×§¢«£§¢®ãìãnéêfäÛàìnÙÛÜèÛáìÛäêåì×äeã¤
«¤ÃÅÅéêè×ì×£ÀßÞäÛð×àßëàÛðßãänÚèØëìÛáÛèÙÞÙÞåÚäná¢áêÛèeéåëéÛÚnéÛéåëáèåããß
pozemky a budovami (zahrady, domy, obchody apod.)
¬¤ÄÛëÚèåì×äeáåãëäßá×ÙÛàéåëìïðä×cÛäïìÝè×ÜßÙáeã×æf¤ÀÛÚäZéÛðÛàãeä×åÚìåèänÙÞåÚänáïð×Úåãï¢ÙÞåÚänáïæåÚeâð×ÚänÙÞ£ìÛÚâÛànÙÞìÙÞåÚÚåÚåã¢äÛìðä×ãäeéæåàåì×Ùn
ÙÞåÚänáïéã×âåëÜèÛáìÛäêåì×äåéên×ðáeÙÞåÚänáïÚå«Ùã¢ænéêëæïä×Þßêf¢áâ×ìßcáZã
apod.
 Éæåàåì×ÙnÙÞåÚänáïåÚÞâ×ìänÙÞéåëØfäÙÞ¢æåÚeâäÙÞÙÞåÚäná¢áåãëäßá×ÙnáäÛãåìßêåéêÛãðÛàãeä×éåëáèåãã¢ìÙÞåÚãÚåÚåãà×áÞâ×ìänã¢ê×áßìÛÚâÛànã¤
8. Doposud neudržované místní komunikace IV. třídy (chodníky), zejména se jedná o chodníáïæßâÛÞâeáäÛãåìßêåéêÛã¢ØëÚåëÚâÛèåðÞåÚäëênÈ×Úïãféê×Åéêè×ìïc¤ª¨ª¦¥®ðÛÚäÛ
¨©¤¤¨¦¦¯ßä×ÚZâÛäÛëÚèåì×äe¤ÀÛÚäZéÛðÛàãeä×åÙÞåÚänáïëèåÚ¤Úåã¤
Závěrem tímto příslušné městské obvodní úřady upozorňují občany, že chodníky přilehlé
k nemovitostem¢×ëéÛàÛÚäZåÙÞåÚänáïæåÚeâèåÚ¤Úåã¢ænéêëæåìeÙÞåÚänáïáÛìÙÞåÚã
ÚåÚåã¢ÙÞåÚänáïæåÚeâæåÚäßá×êÛâéáÙÞØëÚåì×æåÚ¤nebudou i nadále v zimě ošetřovány
plužením či posypem.
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Co se týká venkovních předložných schodišť, podest a podobně, zde se situace nemění.
ÌèZãÙßØïêåìeÞåÜåäÚëÉ¸ºÄ¾àéåëìïënìZäïäZéâÛÚëànÙnÜåèãïð×àßêfänðßãänÚèØï°
§¥Æè×ìßÚÛâäáâßÚéæåâÛcäÙÞæèåéêåèÚåãëàÛð×àßåìZäàÛÚäåêâßìãßëßì×êÛâß¢ìcÛêäfænpadného odklízení sněhu.
¨¥NáâßÚàÛð×àßåìZäÜåèãåëÚåÞåÚïåæè×ÙåìäncßääåéêßcâÛäÛãænéâëäeé×ãåéæèZìï¢æ×áàÛ
tato osoba zodpovědná i za odklízení sněhu.
©¥Ì Úåãf àÛ éàÛÚäZä× æèåÜÛéßåäZâän áâßÚåìZ éâëØ×¢ ðÚÛ àÛ × ä× äfáåâßá ìàßãÛá ð×àßêfä
áâßÚéäfÞë¢ænæ¤æåéïææÛÚâåäÙÞéÙÞåÚß×æåÚÛéê¢ìäfáåâßá×ænæ×ÚÛÙÞßænéêëæåìe
áåãëäßá×ÙÛæåëðÛìÚÛäéàÛÚä×äeÞåáâßÚë¤ÃßãåêïêåÚäïØïéÛìænæ×Úfäëêäåéêßãfâß
o odklízení sněhu postarat jednotliví uživatelé, nejlépe na základě vzájemné dohody.
ÀÛêÛÚïàÛää×äZàÛãÙnÙÞ×ìâ×éêänÙnÙÞØïê¢à×áãðæéåØÛãØëÚÛáåâÛãàÛàßÙÞÚåãä×ÚZâÛ
æèåìZÚfäååÚéêè×xåìZänéäfÞë×ænæ×ÚäfßÜßä×äÙåìZä×ðßãänÚèØ×ænéêëæåìÙÞáåãëäßá×Ùn¤
ÐZìfèÛãëæåðåèxëàÛãÛ¢ÛÚåàÛÚäåêâßìÙÞÚåãØïâÚâÛæå×Ú×ìáìØåèé×ãåéæèZì
ÚåÚZäæåéïæåìã×êÛèßZâ¤

Stavební úpravy

ÐìïëànÙn éÛ æå×Ú×ìáï ëßì×êÛâ Øïê ä× ìïn áåãÜåèê ØïÚâÛän ãZ ð× äZéâÛÚÛá äÛëéêZâÛ
ä×èéê×ànÙn æåcÛê ZÚåéên å æåìåâÛän á æèåìÛÚÛän éê×ìÛØänÙÞ æè×ì ì àÛÚäåêâßìÙÞ ØïêÛÙÞ¢
èÛéæ¤Ý×èZnÙÞ¤ÀßìÛÐæè×ìåÚ×àß§¨£¨¦¦®àéãÛëìÛÚâßðZáâ×Úänæè×ìßÚâ×æèåæèåìZÚfänéê×ìÛØänÙÞæè×ì¢éåÞâÛÚÛãä×ðáëÛäåéêßàéãÛäëÙÛäßéÛáêeêåæèåØâÛã×êßÙÛìèZêßê¤
- člen nájemce ÚèëéêÛìänÞå Øïêë¢ Ý×èZÛ nesmí æèåìZÚfê éê×ìÛØän æè×ìï ØÛð éåëÞâ×éë
pronajímatele, a to ani na svůj náklad,
- vlastníkØïêë¢èÛéæ¤Ý×èZÛnesmí provádět bez souhlasu všech spoluvlastníků stavební
æè×ìï¢áêÛèeéÛêá×ànéæåâÛcäÙÞcZéênÚåãë¤ÀÛÚäZéÛðÛàãeä×åðZé×ÞÚåéæåâÛcäÙÞ
rozvodů vody, elektro a plynoinstalace, vzduchotechniky včetně zajištění bezproblémoìeÞå ænéêëæë á êfãêå èåðìåÚã¢ èåðìåÚ éêÛÚänÞå ìïêZæfän¢ èåðìåÚ ÉÊ·¢ ãfnÙn
êÛÙÞäßáï¢ êÛèãåèÛÝëâ×ÙÛ¢ åØìåÚåìeÞå æâZêf¢ éê×êßáï Úåãë ×æåÚ¤ÌêfÙÞêå ænæ×ÚÛÙÞ àÛ
SBD NH jako správce a spoluvlastník domu připraveno spolupracovat se stavebníkem
×ØêäZæåãåÙäåæßéÛéê×ìÛänðÛàãeä×êÛÙÞäßÙáÙÞæåÚãnäÛá¤
ºZâÛåæ×áåì×äfëìZÚnãÛéê×ìÛØänæè×ìï¢áêÛèeéåÞâÛÚÛãä×ÆèåÞâZÛänìâ×éêäná×ØëÚåìï
vložená do Katastru nemovitostí nelze schvalovat:
£èåðÚfâÛänÚìåàÝ×èZÛ
- sloučení místností
- sloučení bytů
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Společné televizní antény - digitalizace

Æß æÛÙÞåÚë ä× ðÛãéá ÚßÝßêZâän ænàÛã êÛâÛìßðÛ ãëén æèåànê æè×ì×ãß ä×æèåéêå ìÛÙÞäï
éæåâÛcäeêÛâÛìßðän×äêeäïÉÊ·¤ÉæåâÛcäe×äêeäïàéåëêåêßä×éê×ìÛäeä×ænàÛã×ä×âåÝåìeÞå
éßÝäZâëä×ëècßêÙÞìïénâ×ÙnÙÞá×äZâÛÙÞ¢×æèåÚßÝßêZâänìïénâZänéÛc×éêåæåënì×àná×äZâïàßäe¤
ÌðÞâÛÚÛã á êåãë¢ Û á ìïæäëên éåëc×éäeÞå ×ä×âåÝåìeÞå ìïénâZän ÚåàÚÛ ì ä×Ûã èÛÝßåäë
pravděpodobně v roce 2011 a možná ještě dříve, je nutné se této problematice bez odkladu
ìfäåì×ê¤ÌÛ ìfêßäf Úåã àéåë æåêÛØäe æè×ìï Øëd àß æèåìÛÚÛäï äÛØå ×âÛéæåx ð××ðÛäï
do plánu oprav. Úpravy spočívají v instalaci základních multiplexů s tím, že se do společného
èåðìåÚëÉÊ·æëéênÚßÝßêZâänéßÝäZâ×á×ÚZÚåãZÙäåéêéÛØëÚÛãëéÛêìïØ×ìßêéÛêêåæØåîÛã¢
ænæ¤ÚßÝßêZâänãæßànã×cÛã¤
Při této příležitosti musíme důrazně apelovat na všechny uživatele bytů, aby svévolně
äÛð×é×Þåì×âßÚåèåðìåÚÉÊ·¢×äßäÛìïãfxåì×âßðZéëìáïÉÊ·¤ÊïêåðZé×Þï¢æèåìÛÚÛäeØï
ìÚåØèeããïéâë¢ìÛÚåëìÛìfêßäfænæ×Úáä×èëÛänÜëäáÙÛÉÊ·ìåéê×êänÙÞØïêÛÙÞæåÚ¢
resp. nad bytem, v němž došlo k manipulaci. Vytipování zdroje vady a prokazování příčiny
ì×ÚïàÛðZâÛßêåéêðÚâåëÞ×ìZ¢ðä×cäfæèåØâÛã×êßÙáZ×Üßä×äcäfðØïêÛcäfäZèåcäZ¢áêÛèeéÛÚZ
àÛÚäåÚëÛæÛÚÛànêèÛéæÛáêåìZänãðZáâ×ÚänÙÞæè×ìßÚÛâĄìænæ×ÚfæåêÛØïà×áeáåâßåæè×ìï¢
ØïðÚìåÚÛéêÛêßÙáÙÞ¢æåZÚ×êÉ¸ºÄ¾¤

Prodej garáží vlastněných SBD NH
(garáže bez majetkové účasti členů družstva)

ºèëéêìåàÛìâ×éêänáÛãäZéâÛÚëànÙnÙÞÝ×èZn°
£¬Ý×èZnìÚåãfä×ëâ¤JÛnáåìZ§¦¢§¨ìÅéêè×ìfĄÌáåìßÙnÙÞ
£§Ý×èZìÚåãfä×ëâ¤Ä×ÌéæfìÅéêè×ìf£ÌáåìßÙnÙÞ
£§Ý×èZìÚåãfä×ëâ¤ÁåêâZåì×©¬ìÅéêè×ìfĄÐZØÛÞë
£§Ý×èZìÚåãfä×ëâ¤ÆèåéáåìßÙáZ¬ìÅéêè×ìf£ÌáåìßÙnÙÞ
ËìÛÚÛäeÝ×èZÛéÛä×ÙÞZðÛànìØïêåìÙÞÚåãÛÙÞ×ìÚnìfànÚåØfØïâïìïënìZäïáÛÝ×èZåìZän éâëÛØänÙÞ  ìåðßÚÛâ É¸º Ä¾¤ ÌðÞâÛÚÛã áÛ éáëêÛcäåéêß¢ Û éÛ àÛÚäZ å Ý×èZÛ¢
ä×àÛàßÙÞÞè×ÚféÛäÛæåÚnâÛâßcâÛäåìeÚèëéêì×éìãÚ×ânãìáâ×ÚÛã¢äÛàÛÚäZéÛåÚèëéêÛìänÝ×èZÛ£ÚèëéêÛìänäÛØïêåìeæèåéêåèïìÛéãïéâëðZáåä×åìâ×éêäßÙêìnØïê¤
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ÆÛÚéê×ìÛäéêìåæèåêåèåðÞåÚâåä×ØnÚäåëêëìÛÚÛäeÝ×èZÛáæèåÚÛàßcâÛäãä×ÛÞåÚèëéêì×¤
Æèåð×àßêfänã×îßãZâänêè×äéæ×èÛäêäåéêßæèåÚÛàÛÝ×èZnàÛéê×äåìÛääZéâÛÚëànÙnæåéêëæ°
××Ú×êÛâÛãååÚáåëæÛänäfáêÛèeðëìÛÚÛäÙÞÝ×èZnãÛØêæåëðÛcâÛäÉ¸ºÄ¾¢
ØcâÛäÚèëéêì×ãÛæåZÚ×êååÚáåëæÛänæåëðÛàÛÚäeÝ×èZÛ¢
ÙcâÛäÚèëéêì×¢ã×ànÙnðZàÛãåáåëæßáåäáèeêänÝ×èZÛ¢ð×âÛæÛÚéê×ìÛäéêìëÚèëéêì×éìåë
ä×ØnÚáëìåØZâÙÛåðä×cÛäeĄ½·ÈXÄ»ÅÊÌ1È·ÊäÛàæåðÚfàßÚå©§¤§¤¨¦§¦éênã¢
že nabídka musí obsahovat:
- jméno a příjmení zájemce
 £ëècÛänÝ×èZÛ
- nabídku kupní ceny,
ÚìÛÙÞäï ð×éâ×äe ä×ØnÚáï ØëÚåë åêÛìÛäï ä× ð×éÛÚZän æÛÚéê×ìÛäéêì× ð× c×éêß câÛä×
kontrolní komise družstva.
ÆÛÚéê×ìÛäéêìå èåðÞåÚäÛ å ìØfèë ¯ äÛàìïnÙÞ ä×ØnÚÛá áëæän ÙÛäï± êßêå ðZàÛãÙß éß æåÚâÛ
éìeÞåæå×ÚnØëÚåëãåÙßìïØè×êáêÛèåëáåâßðä×ØnðÛäÙÞÝ×èZn×ÚèëéêìåéäßãßæåÞè×Úf
celé kupní ceny (jimi sdělené v rámci nabídky) uzavře kupní smlouvy. Pokud by byly některé
ðä×ØnÚÛáä×éêÛàäeèåìäß¢êßêåðZàÛãÙßØïØïâßìænæ×Úf¢ÛæåcÛêêfÙÞêåðZàÛãÙØïâìïn
äÛæåcÛêä×ØnðÛäÙÞÝ×èZn¢ìïðìZäßáð×éâZänäåìeä×ØnÚáï¢éêÛàäfà×áåìænæ×Úf¢æåáëÚØï
Øïâïä×æ¤ìèZãÙßëìÛÚÛäÙÞ¯äÛàìïnÙÞä×ØnÚÛáÚìfäÛØåìnÙÛä×ØnÚÛáéÞåÚäÙÞ¤

Převody bytů a garáží do vlastnictví nájemců – členů SBD NH

ÉêÛàäf à×áå ì æÛÚÙÞåðnÙÞ ÚèëéêÛìänÙÞ Ðæè×ìåÚ×ànÙÞ ØïÙÞåã ÙÞêfâß æåÚ×ê ß ÚäÛé ßäÜåèã×Ùß
åæèØfÞëæÛìåÚØïê×Ý×èZnÚåìâ×éêäßÙêìnä×ßÙÞcâÛä¤
Ì èZãÙß ä×ÛÞå ØïêåìeÞå Úèëéêì× Øïâå á ©§¤ §¦¤ ¨¦¦¯ æÛìÛÚÛäå ÙÛâáÛã ¨ §® Øïê × «©©
Ý×èZnÚåìâ×éêäßÙêìncâÛää×ÛÞåÚèëéêì×¤ÌÛìâ×éêäßÙêìnä×ÛÞåÚèëéêì×ê×ááÚäÛänãëÚäß
ðéêZìZ®©¬¦Øïê×§¬«©Ý×èZn¤ÌëìÛÚÛäeãæåcêëæÛìÛÚÛäÙÞØïê×Ý×èZnì×áàÛêf
äÛàéåëð×ÞèäëêïØïêï×Ý×èZÛ¢ëáêÛèÙÞàßØïâ×æåÚÛæéZä×ænéâëäZéãâåëì×åæÛìåÚëìâ×éênictví, ale nebyl u nich dosud povolen vklad vlastnického práva ve prospěch nabyvatele.
Ä×ÛcâÛäïĄäZàÛãÙÛÚèëéêÛìänÙÞØïêØëÚÛëècßêfð×ànã×êæßà×êZðãfä×ðZáåä×c¤¨¥§¯¯ª
Sb. o vlastnictví bytů, která prodlužuje zákonné právo na uzavření smlouvy o převodu družstevänÞåØïêëëcâÛäÚèëéêì×¢áêÛnìïðì×âßÚèëéêìåæåÚâÛû¨ªðZáåä×c¤ª¨¥§¯¯¨ÉØ¤¢áëð×ìÛän
éãâåëìïåæÛìåÚëØïêëäÛØåÝ×èZÛ¤ÆèZìåä×ëð×ìÛänÚ×äeéãâåëìïéÛêåëêåðãfäåëæèåÚâëëàÛðèåáë¨¦§¦Úåèåáë¨¦¨¦¤XZÚäðä×ßÙÞcâÛäĄäZàÛãÙØïêcßÝ×èZn¢áêÛèëìÛÚÛäåë
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ìðìë æåÚ×â¢ éÛ ê×á äÛãëén åØZì×ê¢ Û æåáëÚ Øï Úå áåäÙÛ èåáë ¨¦§¦ äÛæÛìÛÚâ Øïê cß Ý×èZ
do svého vlastnictví, o své právo přijde.
Ãßãå êå¢ à×á àéãÛ àß ÚnìÛ ä×Û câÛäï ßäÜåèãåì×âß¢ éÞèåãZÚfän ÚÛâÛÝZê ä×ÛÞå Úèëéêì×¢
áåä×äeÚäÛ¨ª¤áìfêä×¨¦¦¢éÙÞìZâßâåðãfäëéê×äåìä×ÛÞåÚèëéêì×éæåcnì×ànÙnìæåìßääåéêß
Úèëéêì×æÛìeéêØïêcßÝ×èZÚåìâ×éêäßÙêìná×ÚeÞåcâÛä×¢áêÛèéßåæÛìåÚàÛÚäåêáïÚåìâ×éênictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení jednotky požádal.
ÄÛänêÛÚïÚìåÚêèì×êä×ëð×ìÛänéãâåëìïåæÛìåÚëØïêëìèåÙÛ¨¦§¦¢áÚïØïæåÚâÛæåÚ×äÙÞ
ZÚåéênãfâåØêæÛìÛÚÛäåÚåìâ×éêäßÙêìncâÛäÚèëéêì×Ú×ânÙÞêeãf¨¦¦¦Øïê×ìnÙÛäÛ§«¦
Ý×èZn¤ÐäåìëêÛÚï×æÛâëàÛãÛä×ìÛÙÞäïðZàÛãÙÛåæÛìåÚìèåÙÛ¨¦§¦¢×ØïéìeèåðÞåÚäëênðäåìë
zvážili, a to jak s ohledem na uvedenou změnu zákona o vlastnictví bytů nebo na rozhodnutí, přià×êeéÞèåãZÚfänãÚÛâÛÝZêä×ÛÞåÚèëéêì×¢ê×áìäÛæåéâÛÚän×Úfßä×èåðéZÞâeåæè×ìïäfáêÛèÙÞ
Úåã¢ áêÛèe Úèëéêìå èÛ×âßðëàÛ äÛØå èÛ×âßðåì×âå¢ × àÛàßÙÞ äZáâ×Úï Øïâï ì äfáêÛèÙÞ ænæ×ÚÛÙÞ
áèïêïìfèïæåéáïêäëêãßä×ÛãëÚèëéêìë¤Ìâ×éêänáÛãÚ×äeàÛÚäåêáïéÛcâÛäÚèëéêì×ĄäZàÛãÙÛ
àÛÚäåêáïãÛéêZê×æåÞè×ÚfìÛÙÞðZì×ðá¢áêÛèeëêfÙÞêåÚåããäåÞÚïæÛÚéê×ìëànæåãfèně vysoké částky. Doporučujeme proto všem zájemcům o převod jednotky do svého vlastnictví
ìèåÙÛ¨¦§¦¢×ØïéßäÛàÚnìÛåìfßâßìßéìÙÞðZì×ðáìcßÚèëéêìë×æåêeÚèëéêìëéÚfâßâßéìe
èåðÞåÚäëênêá×ànÙnéÛÚ×ê×æÛìåÚë¤Ëéä×ÚänênãÞâ×ÚáæèØfÞåéê×êänÙÞæÛìåÚ¤
º×ân ìðä×ãäåë ðãfäåë êá×ànÙn éÛ æåðÛãá àÛ æßàÛên ðãfäï ðZáåä×¢ áêÛèã éÛ ëæè×ìëàn
äfáêÛèe ënì×Ùn ìðê×Þï á ã×àÛêáë %Ûéáe èÛæëØâßáï¤ Ê×êå ðãfä× éÛ êáZ æèåÚâåëÛän ÚåØï
ìæàcáï¢êÛÚïØÛðæâ×êäeÞåënìZänæåðÛãáìâ×éêäfäÙÞ%ÛéáåëèÛæëØâßáåë¢ä×áêÛèÙÞàéåë
postaveny domy s byty, které jsou nebo dříve byly ve vlastnictví našeho družstva. Tato změna
æèåÚâëëàÛìæàcáëêfÙÞêåæåðÛãáÚå§¤âÛÚä×¨¦§«ìcÛêäf¤ºìåÚÛãêeêåæßà×êeðãfäïàÛ
ðÛàãf æåã×âÛàn æåéêëæ æß ØÛðæâ×êäeã æÛìZÚfän êfÙÞêå æåðÛãá Úå ìâ×éêäßÙêìn ìâ×éêäná
Øïê×Ý×èZn¢áêÛèeéÛìÚ×äÙÞÚåãÛÙÞä×ÙÞZðÛàn¤
ÆåéêëææßÛÛänæåðÛãáìâ×éêäfäÙÞãféêÛãÅéêè×ìåëØïâæåÚèåØäfæåæéZäìâÛêåänãcÛèìnovém Zpravodaji.

Úpravy nájmů a zálohových plateb k 1. 1. 2010

Á§¤§¤¨¦§¦ÚåÙÞZðnáæè×ìZãäZàã×ðZâåÞåìÙÞæâ×êÛØ¢×êåä×ðZáâ×ÚfæÛÚæåáâZÚ×äe
æè×ìïÙÛäàÛÚäåêâßìÙÞéâëÛØ×ÚåÚ×äÙÞÛäÛèÝßn¤ËàÛÚäåêâßìÙÞéêÛÚßéÛáàÛæè×ì×æèåæåcêÛä×ðìâZæåÚâÛéæåêÛØï×äZáâ×ÚænéâëäeÞåéêÛÚßéá×¤ÐZâåÞåìeæâ×êØïæèåêÛæâåë
užitkovou vodu a studenou vodu (tj. vodné a stočné) jsou upraveny dle individuální spotřeby
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ëßì×êÛâ¤ÐZèåìÛxênãêåëæåðåèxëàÛãÛ¢ÛæèåéänÛänðZâåÞåìÙÞæâ×êÛØæèåìÛëìÛÚÛäe
služby platí následující podmínky:
×ìænæ×ÚfZÚåéêßåéänÛänðZâåÞåìÙÞæâ×êÛØ
 £àÛäëêäZænéÛãäZZÚåéêàÛÚäåêâßìÙÞëßì×êÛâ
- termín podání žádosti na snížení zálohy je do 31. 10. příslušného kalendářního roku
- zavedení změny se provede k 1. 1. následujícího kalendářního roku
- po obdržení žádosti provede družstvo posouzení oprávněnosti na základě spotřeby
  ð æåéâÛÚänÙÞ ên ðäZãÙÞ åÚÛcê¢ ÙÛäåìÙÞ ðãfä × æß á×âáëâ×Ùß æßãfÛäe èÛðÛèìï
§«
Øìænæ×ÚfðìÛänðZâåÞåìÙÞæâ×êÛØ
- provede družstvo automaticky (bez žádosti), pokud jsou nedoplatky v předchozím období.
ËäZáâ×Úä×åæè×ìï×ÚèØëÚâåëÞåÚåØZðZâåÞ×ä×åæè×ìï×ÚèØëéæåâÛcäÙÞcZéênÚåãë¢
ê×áßàÛÚäåêáÛá£ºÐÅ¿éÛìïÙÞZðÛâåðæÛÚæåáâZÚ×äÙÞåæè×ììèåÙÛ¨¦§¦¢áêÛèeØïâïæèåàÛÚäZäïä×éÞèåãZÚfänìâ×éêänáàÛÚäåêÛá×éìØåèÛãé×ãåéæèZìï¢×ðZèåìÛxðìÞâÛÚëæèå
ænênâeê×ÝÛäÛèZâänåæè×ìïèåðìåÚìåÚï¢æâïäë¢ÛâÛáêßäï¢åáÛä¢ìê×Þë¢ð×êÛæâÛänåØìåÚåìeÞåæâZêf¢Ü×éZÚï¢éêÛÙÞ¢æåæ¤èÛìßê×âßð×ÙÛÚåãë×æåÚ¤¢×ØïænéâëäZéêÛÚßéá×ãfâ×ä×ìÛâãß
äZáâ×Úäeåæè×ìïÜßä×äcänæèåéêÛÚáï¤ÐZèåìÛxëéêÛÚßéÛá¢áÚÛàÛäÛØåØïâ×æèåìZÚfä×èÛìßê×âßð×ÙÛÙÛâeÞååØàÛáêë¢àÛæßÚZä×æåâåá×éæâZêá×ìfèëĄèÛìßê×âßð×ÙÛ¢ëäfáêÛèÙÞåØàÛáê¢áÚÛ
æßæÛìåÚëÚåìâ×éêäßÙêìnØïâ×éæâ×ÙÛä×ÚâëäZcZéêá×êá×ànÙnéÛéæåâÛcäÙÞcZéên¢àÛæßÚZä×
pro ostatní uživatele a vlastníky splátka vnitrodružstevní půjčky a o tyto částky je snížena
æåâåá×ºÐÅ¿êá×ànÙnéÛäZáâ×Úä×åæè×ìï×ÚèØëéæåâÛcäÙÞcZéênÚåãë¤
ÆÛÞâÛÚ ìïØè×äÙÞ ÙÛä ÛäÛèÝßn × éâëÛØ ì èåÙÛ ¨¦§¦ ØëÚÛ ëìÛÚÛä ìÛ Ðæè×ìåÚ×àß É¸º Ä¾
ìèåÙÛ¨¦§¦æååØÚèÛänìÛÙÞÙÛäåìÙÞëàÛÚäZänåÚàÛÚäåêâßìÙÞÚåÚ×ì×êÛâÛäÛèÝßn×éâëÛØ¤

Dluhy nad 8 tisíc Kč k 31. 10. 2009
Aktuálně uvádíme přehled počtu dluhů na nájemném a zálohových platbách v jednotlivých objektech k 31. 10. 2009 nad 8 000,- Kč:
HS
§©¦
§®¨
¨§¨
¨©©
¨§
¨¬
¨®
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adresa
ÁåêâZåì×¨¬®¥©¬¢¨¬¯¥©®¢¨¦¥ª¦
Æ×ìâåìåì×¨¬©¦¥¨©
ÉåáåâåìéáZ§§®¥§¬
¸×àá×âéáZ§¨«©¥¨¢§¨«©¥ª¢§¨««¥¬¢§¨««¥®
Éìåàénáåì×§«¯«¥ª
ÆåÚèåëáåì×§¬¥¨
Á¤JãßÚáÛÞå§®¨ª¥§§

počet dlužníků
§
§
§
§
§
§
§

částka
¨¨¯¦ª¢£Ác
§¯®¦¯¢£Ác
§®¬ª¦¢£Ác
©¨¦ª¢£Ác
§«¬ª®¢£Ác
©§¯§®¢£Ác
¯§¯¦¢£Ác

HS
©¦§
©¦«
©¦¬
©¦®
©§¯
«¦ª
«¦¯
«§¦
«§«
«¨«
«©
«©¯
««¨
«¬¨
«¯§
¬¨¦
¬¨§
¬¨
¬©¦
¬©
¬ª¯
¬«§
 
¬«ª
¬««
¬«®
¬¬¨
¬«
¬¬
¬
¬¯©
¬¯«
§¬
§®
¨¦
©¨
©¬
ª§
ª©
ª«
«©
«¬

adresa
počet dlužníků
À¤Áåê×éÛ§§©¥¨¯¢§§¨¥©§¢§§§¥©©
§
Êâ×æZáåì×§¨¨©¥§¢§¨¨ª¥©¢§¨¨«¥«
§
·¤ÁëcÛèï§§¯¯¥®
§
·¤ÁëcÛèï§§¯¥§¬
§
Êâ×æZáåì×§¨ª¯¥§¦¢§¨ª®¥§¨
§
¸¤%Ûêïäï¯©©¥®
¨
Ì¤Ìâ×éZáåìe¯ª§¥®¢¯ª¨¥§¦¢¯ª©¥§¨¢¯ªª¥§ª
¨
Ì¤Ìâ×éZáåìe¯ª«¥§¬¢¯ª¬¥§®
§
Ì¤Ìâ×éZáåìe¯©¥¢¯©®¥¯¢¯©¯¥§§¢¯ª¦¥§©
§
¸¤ÌZÙâ×ìá×¯®¬¥¨¢¯®¥ª¢¯®®¥¬
¨
Â¤¾åéZá×¯¯«¥§¢¯¯¬¥©
§
Â¤¾åéZá×§¦¦§¥§©¢§¦¦¨¥§«¢§¦¦©¥§¢§¦¦ª¥§¯
§
Ã×èáåì×¨¯¨®¥§¢¨¯¨¥§¯¢¨¯¨¬¥¨§¢¨¯¨«¥¨©
©
Ð¤Ì×ìná×©¦¦§¥¢©¦¦¨¥¯¢©¦¦©¥§§¢©¦¦ª¥§©
§
Ã×èáåì×¨¯©«¥§®
§
Éê×xáåì×¨¨®¥¨¨¢¨¨¯¥¨ª
§
Éê×xáåì×¨©¯¥¨¬¢¨ª¦¥¨®
§
¨¯¤ÚëØä×¨«¨¥§¯
¨
¨¯¤ÚëØä×¨«¥¨¯¢¨«®¥©§
§
ÉèØéáZ¨¬¨¥«¢¨¬©¥
§
ÌáåìßÙáZªª®¥§««
§
¾åèïãnèåì×¨¯§©¥§§¦¢¨¯§ª¥§§¨¢¨¯§«¥§§ª¢
ÆnéÛcäZ¨¯§¬¥§«
§
Âëãnèåì×ª®¯¥§§
§
Âëãnèåì×ª¯¦¥¯
§
Âëãnèåì×«ª«¥ª¢«ª¬¥¬¢«ª¥®¢«ª®¥®¦¢«ª¯¥®¨
¨
ÂëßÙáZ«¦ª¥¬¢«¦«¥®¢«¦¬¥§¦¢«¦¥§¨
§
ÐßããâÛèåì×©¦¦¨¥¨§¢©¦¦§¥¨©
©
Ê×èä×ìåì×©¦¦©¥¢©¦¦ª¥¯¢©¦¦«¥§§
§
ºåâän©¦§§¥®®¢Ê×èä×ìåì×©¦§¦¥§¦
§
JÛnáåìZ¬¨ª¥©ª¢¬¨«¥©¬
§
JÛnáåìZ¬§¥§ª¢¬§®¥§®
§
Êïâåì×¨¯§¥¨¢¨¯¨¥¨¯
§
ÀëÝåéâZìéáZ¨®§¦¥¨«¢¨®§§¥¨¢¨®§¨¥¨¯
§
ÀëÝåéâZìéáZ¨®§«¥©«¢¨®§¬¥©
¨
ÀëÝåéâZìéáZ¨®ª§¥ª©¢¨®ª¨¥ª«¢¨®ª©¥ª
©
ÀëÝåéâZìéáZ¨®ª®¥«¢¨®ª¯¥«¯¢¨®«¦¥¬§
§
¸ÛÚèäåì×¨®®«¥§¦¢¨®®¬¥§¨
§
ÐßããâÛèåì×¨®¯§¥©§¢¨®¯¦¥©©
§
ÐßããâÛèåì×¨®¯«¥«§¢¨®¯¬¥«©
§
ÐßããâÛèåì×¨¯ª¦¥«ª
§
Ã×èáåì×¨¯©¨¥©¨¢¨¯©§¥©ª¢¨¯©¦¥©¬
§

částka
§¦®¬©¢£Ác
§¯¦¬¦¢£Ác
¨¦©ª¯¢£Ác
¨©§¯§¢£Ác
®¬«ª¢£Ác
©¬ª¨¢£Ác
«§¨¨¢£Ác
¨¨«¦¦¢£Ác
§¨¬©¯¢£Ác
©¯¦¨¦¢£Ác
©¦§«¢£Ác
§§©§ª¢£Ác
¬¦§¨ª¢£Ác
§©ª«¢£Ác
§§¦®¢£Ác
§¯¦¯«¢£Ác
¯ª¬¦¢£Ác
ª¦«ª¢£Ác
®¬¨¯¢£Ác
§§¨¢£Ác
¯©«§¨¢£Ác
¨§§¬¨¢£Ác
§©«¦©¢£Ác
§¦¨¬§¢£Ác
««¯¨¨¢£Ác
¨«©§¦¢£Ác
ª¦¬©®¢£Ác
§ª¦¢£Ác
§¨©ª§¢£Ác
ª¯¬ª«¢£Ác
§¨«©§¢£Ác
¨©ª«¢£Ác
®¦ª¨¢£Ác
¨¨«®ª¢£Ác
«¨¦¦©¢£Ác
§®ª¨§¢£Ác
§¦¬ª¢£Ác
¯¯¦¬¢£Ác
¨¬®ª¢£Ác
®ª®¦¢£Ác
¬§¦ª¦¢£Ác
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HS
adresa
počet dlužníků
částka
¬«
¾åèïãnèåì×¨¯«¦¥§®
§
§¬®©¬¢£Ác
¬
¾åèïãnèåì×¨¯«§¥¨¦¢¨¯«¨¥¨¨¢¨¯«©¥¨ª
§
®«©¨¢£Ác
¦
ÈÛðáåì×¨¯¬§¥®¢¨¯¬¨¥§¦¢¨¯¬©¥§¨
©
¨«ªª¬¢£Ác
ª
¾åèïãnèåì×¨¯§¥¬¢¨¯¦¥®
§
§¯¦ª¢£Ác
«
ÐßããâÛèåì×©¦¦¦¥¨«¢¨¯¯¯¥¨¢À×äÚåì×¨¯¯®¥§ª
§
§§¯®¬¢£Ác
¬
Ê×èä×ìåì×©¦¦¬¥§©¢©¦¦¥§«
§
®¯ª¢£Ác
¯¦
¾åèïãnèåì×¨¯®¬¥§¨¬¢ÆnéÛcäZ¨¯®ª¥ª¢¨¯®«¥¬
©
«©¬¯¢£Ác
¯ª
ÀëÝåéâZìéáZ¨¯®©¥§¬
§
§§®¢£Ác
¯«
ÉêÛÚåáåâéáZ¨¯¯¥¨¢¨¯®¦¥ª¢¨¯®§¥¬
§
§¦¦©¬¢£Ác
®§¨
ÌáåìßÙáZ«««¥§ª®¢««¬¥§«¦
§
ª¬§§¦¢£Ác
®©§
JÛnáåìZ¦®¥¨¢¦¯¥ª¢§¦¥¬
§
«©¨§¢£Ác
®©¨
JÛnáåìZ§§¥®¢§¨¥§¦¢§©¥§¨
§
¯«ª¨¢£Ác
®«¨
¸ëéêáåì×«®¯¥¨©¢«®®¥¨«¢«®¥¨
§
§«ª¬®¢£Ác
®¨
¸ëéêáåì×«¯¥§«¢«¯®¥§
§
§«§«©¢£Ác
CELKEM
78 1 594 124,- Kč
Nezaplatí-li nájemce nájemné nebo úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu
do pěti dnů po splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatky z prodlení ve výši 2,5
promile denně z dlužné částky, minimálně 25,- Kč za každý i započatý měsíc.

Dotace na opravy a údržbu domů

É¸º Ä¾ ìïënì×âå åÚ èåáë ¨¦¦§ éêZêän Úåê×cän æèåÝè×ã Æ·Ä»Â ä× áèïên cZéên èåá ìfèë
æåéáïêåì×äÙÞä×æèåìZÚfänáåãæâÛîänÙÞåæè×ìæ×äÛâåìÙÞÚåã¤Ìéåëâ×ÚëéÛéêZêänãßæèåéêÛÚáï æåéáïêåì×äãß Úå êåÞåêå æèåÝè×ãë ÉêZêänã ÜåäÚÛã æèå èåðìåà ØïÚâÛän Øïâ æèåÝè×ã
ì èåÙÛ ¨¦¦ ä× c×é æÛèëÛä × æå àÛÞå åæfêåìäeã éæëêfän ì èåÙÛ ¨¦¦® Øïâï Úåê×ÙÛ èåá
ðìfèæåéáïêåì×äeìÛìß¨¤ÅÚà×è×¨¦¦¯ØïâïæåÚãnäáïæèåÝè×ãëðænéäfäï×æèåÝè×ã
ëæè×ìÛää×êðì¤ÄÅÌUÆ·Ä»Â×ìÛæåéáïêåì×äÙÞÚåê×ÙnéÛìèZêßâ×åæfêáãåäåéêßcÛèæ×ê
×ªìðZìßéâåéêßä×èåðé×Þëåæè×ìï¤ÐÄÅÌ(¾ÅÆ·Ä»ÂËØïâïàßìâÛêåänãèåÙÛÚèëéêìÛã
ð×àßêfäï Úåê×ÙÛ æèå åæè×ìï Úåã¢ àÛàßÙÞ èåðé×Þ æâäßâ æåÚãnäáï æèåÝè×ãë × åæè×ì×ãß Øïâå
Úåé×Ûäåéê×äåìÛäÙÞÚåæåèëcÛäÙÞÞåÚäåê¤ÀÛâßáåæèåìfêßäëæ×äÛâåìÙÞÚåãØïâïæåÚãnäáïéæâäßêÛâäeàÛäæßäÛãfèäfðìÛäÙÞäZáâ×ÚÛÙÞä×Úåé×ÛänéæåèêÛæâ×¢ØïâæèåÝè×ã
znovu od srpna 2009 upraven na požadované (mírnější) hodnoty. Družstvu tak vznikla možnost
obnovit některé zastavené projekty, u nichž bude možnost na dotaci dosáhnout.
Éåëc×éäfØïâê×áeëæè×ìÛääåìfìïÞâZÛäæèåÝè×ãéäZðìÛãÐ»Â»ÄNÉÆÅÈÃÐNæèå
ãåäåéê cÛèæZän ß æèå æ×äÛâåìe Úåãï¤Ì ðZn ¨¦¦¯ æ×á Úåâå á ÚåÞåÚf ÃXÆ ÃßäßéêÛèéêìå
ßìåêänÞåæèåéêÛÚn×ÃÃÈÃßäßéêÛèéêìåæèåãnéêänèåðìåà×ØïâïëæÛéäfäïæåÚãnäáïßæèå

10

cÛèæZänÚåê×Ùnéåëc×éäfìáåãØßä×ÙßåØåëæèåÝè×ãÄÅÌUÆ·Ä»Â×Ð»Â»ÄNÉÆÅÈÃ
ê×á¢×ØïØïâåãåäeã×îßãZâäfìïënêêåìÞåÚäfànðåØåëæèåÝè×ã¤
Dotace Ð»Â»ÄNÉÆÅÈÃäÛëãåxëàÛcÛèæZänëæ×äÛâåìÙÞÚåãæåëðÛä×cZéêßåæè×ì¢êÛÚï
ä×æ¤àÛää×ìãfäëåáÛä¤ÆåÚãnäáåëàÛãßãåàßäeæèåìÛÚÛänÙÛâáåìeÞåð×êÛæâÛänÚåãëÚåãë
ìcÛêäféêÛÙÞï¢éêèåæéëêÛèeäë×æåÚ¤×Úåé×ÛänéæåèïÛäÛèÝßnæèåìÛÚÛäãßåæè×ì×ãßìÛìß
äÛàãeäfª¦×éåëc×éäfÚåé×ÛänãfèäeèåcänæåêÛØïêÛæâ×Úåãë««ÁÍÞ¥ã¨èÛéæ¤©¦ÁÍÞ¥ã¨¤
ÊfÙÞêåÞåÚäåêì×áêfáåÚåé×Þëànä×ìèÞåì×äeåæè×ìïÚåãê×ã¢áÚÛàßæèåØfÞâ×ìãfä×åáÛä
v minulosti nebo byla podstatná část domu již zateplena. Pro tyto domy je vhodné žádat o dotace
æåëðÛðæèåÝè×ãëÄÅÌUÆ·Ä»Â¢áêÛèÚåê×Ùßä×ÚåáåäcÛänáåãæâÛîäåéêßåæè×ìëãåxëàÛ¤
ºèëéêìåìéåëc×éäåéêßæåÚ×âåàÛÚäëZÚåéêä×áåãØßäåì×äåëÚåê×ÙßðåØåëæèåÝè×ã×Ú×ân
ÚìfZÚåéêßæèåÚåãïéæâxëànÙnìÛÙÞäïæå×Ú×ìáïæßæè×ìëàÛ¤ËêfÙÞêåëæâ×êäfäÙÞæèåàÛáê
ØëÚÛìïnðÛä×éåëc×éäfÚåê×ÙÛäZáâ×Úä×åÚØåèäæåéëÚÛá×æèåàÛáê¤
ËÚåã¢áÚÛØïâæßà×êæâZäæåëðÛä×ìãfäëåáÛäìÚåãf¢æåéåëÚnãÛ¢ðÚ×ØïäÛØïâåìÞåÚäe
æèåìÛÚÛän ê×áe áåãæâÛîänÞå ð×êÛæâÛän¢ àÛÞå äZáâ×Ú Øï ãåÞâ Øê ð ìÛâáe cZéêß ÚåêåìZä æèåéêÛÚäßÙêìnãæèåÝè×ãëÐN¤Ê×áåìeÛÛänØïé×ãåðÛàãfæåÚâeÞ×âåéÙÞìZâÛänéÞèåãZÚfänã
vlastníků jednotek a příslušnou členskou schůzí.
ÐÚ×ânÙÞèÛZâäÙÞìïëßênãåäåéênæèåÝè×ãëÐ»Â»ÄNÉÆÅÈÃæßæ×ÚZìì×ÞëcÛèæZän
Úåê×ÙÛ ä× åé×ðÛän éåâZèänÙÞ êÛèãßÙáÙÞ áåâÛáêåè ßäéê×âåì×äÙÞ ä× Øïêåì Úã¤ ÆåÚãnäáåë
přiznání je splnění stanoveného minimálního ročního zisku vztahujícího se na jednu bytovou
jednotku.
ÆåÚèåØäeßäÜåèã×ÙÛä×ííí¤ðÛâÛä×ëéæåè×ã¤Ùð

Jmenný telefonní seznam SBD NH podle oddělení
spojovatelka: 596 763 001 , 724 285 254, 602 531 139
přímé linky: 596 763 0xx - dle níže uvedených dvojčíslí
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E-mailové adresy
Předseda představenstva
Ředitel družstva
Sekretariát ředitele
»áåäåãßÙáZäZãféêáïäf
ÌèåØänäZãféêÛá
Podatelna
Právní oddělení
Převody bytů
Dispečink družstva
ÊÛÙÞäßÙáå£ÚåÚ×ì×êÛâéáeåÚÚ¤

Ã×êÛè¤êÛÙÞ¤ðZéåØåìZän
ÃßéêèÛãÛéÛâ
»âÛáêèå
Plyn

ÅÚÚ¤éæèZìïØïê¤ÜåäÚë

Éê×ìÛØänæè×ìï
»äÛèÝÛêßá×
Doprava
%âÛäéáe×ØïêåìeðZâÛßêåéêß
Nájemné

ÌïcêåìZänéâëÛØ
Účtárny

%âÛäéáeæåÚnâï
ÃðÚåìZcêZèä×
Pokladna
ASŘ
ÆÅ×¸ÅÐ
Åéê×êänåÚÚfâÛän
ÉæèZìÙÛíííéêèZäÛá

predstavenstvo@sbdnh.cz
preser@sbdnh.cz
palicova@sbdnh.cz
ìâê×ìéá×¶éØÚäÞ¤Ùð
æåâåãéáï¶éØÚäÞ¤Ùð
podatelna@sbdnh.cz
pravni@sbdnh.cz, adamec@sbdnh.cz,
hradilova@sbdnh.cz, populova@sbdnh.cz,
simkova@sbdnh.cz
dispecink@sbdnh.cz, bursikova@sbdnh.cz
Üåàêåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢Øëèåä¶éØÚäÞ¤Ùð¢
Ù×èØåâåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢æßÜá×¶éØÚäÞ¤Ùð¢

benes@sbdnh.cz,
ãêð¶éØÚäÞ¤Ùð¢ã×êëéð¶éØÚäÞ¤Ùð¢
ã×èé×âÛá¶éØÚäÞ¤Ùð
æâ×ÙÛá¶éØÚäÞ¤Ùð
strouhal@sbdnh.cz, pavlus@sbdnh.cz,
éßíÛá¶éØÚäÞ¤Ùð
à×äßÙáåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢
cholevova@sbdnh.cz, miksova@sbdnh.cz,
kapustova@sbdnh.cz, posova@sbdnh.cz,
prokesova@sbdnh.cz, urbanova@sbdnh.cz,
paprokova@sbdnh.cz
Ø×Øßéåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢Üß×âåì×¶éØÚäÞ¤Ùð
áåì×èåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢æèßÞåäéáï¶éØÚäÞ¤Ùð¢
barnosakova@sbdnh.cz
kanakova@sbdnh.cz
áèßéêåÜåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢ÞèÛÞëéåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢
vnenkova@sbdnh.cz,
barillova@sbdnh.cz, bartuselska@sbdnh.cz,
ØåÝ×äåì×¶éØÚäÞ¤Ùð
ÙÛÚèåäåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢àÛèÝåì×¶éØÚäÞ¤Ùð
satková@sbdnh.cz, plachka@sbdnh.cz,
pudichova@sbdnh.cz, polachova@sbdnh.cz,
éá×èáåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢éðåêáåíéá×¶éØÚäÞ¤Ùð
ÞëéÛèåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢
áåì×èßáåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢âïÙáåì×¶éØÚäÞ¤Ùð
kostelnikova@sbdnh.cz
michny@sbdnh.cz, vavros@sbdnh.cz
æ×Ùåâêåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢äÛÚÛâÙÛìåì×¶éØÚäÞ¤Ùð¢
éØÚäÞ¶éØÚäÞ¤Ùð
íÛØã×éêÛè¶éØÚäÞ¤Ùð
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Připomenutí

ÀÛêfàÛÚäåëìêåãêåìïÚZänÐæè×ìåÚ×àÛæßæåãnäZãÛ¢Ûä×ÛÚèëéêìå¢êÛÚïÉê×ìÛØänØïêåìe
ÚèëéêìåÄåìZÞëìâÛêåänãèåÙÛÚåéZÞâåìðä×ãäeÞåàëØßâÛ×£æ×ÚÛéZêßâÛêéìeÛîßéêÛäÙÛ¤
ÆèZìf æÛÚ æ×ÚÛéZêß âÛêï¢ ì æèåéßäÙß èåáë §¯«¯¢ Øïâå É¸º Ä¾ ð×âåÛäå¤ ÆnéæfìÛá á êåãëêå
tématu byl uveden ve Zpravodaji v červnu 2009, přesto bychom rádi zdůraznili, že družstvo se
éìeÞåàëØßâÛ×ÚånìZìÚåØèeÛáåäåãßÙáeáåäÚßÙßà×áåéê×Øßâßðåì×äåèÝ×äßð×cän×ÞåéæåÚZéá
celek.
ÆèåäÛÚåéê×êÛáàßäeãåäåéêßäZãÚåìåâêÛëænâÛßêåéêßä×ÛÞåìèåcnæåÚfáåì×êäÛãäåÞ×ÚåØèåìåâäãÜëäáÙßåäZãé×ãåéæèZì¢áêÛnÜëäáÙÛìé×ãåéæèZìfìïáåäZì×ànæåÙÛâåëêëêåÚåØë
äÛØåàÛànìðä×ãäåëcZéê×Úåéåëc×éäåéêß¢×êåãäåÞÚïæÛééìàìïéåáìfá¤ÆÛÚéê×ìÛäéêìå
Úèëéêì×ßàÛÞåð×ãféêä×äÙßéßæèZÙÛêfÙÞêåÚâåëÞåâÛêÙÞÜëäáÙßåäZìÛâãßìZn¤

ÀãeäÛãæÛÚéê×ìÛäéêì×Úèëéêì×¢
áåäêèåâänáåãßéÛ¢àãeäÛãéìã
i jménem všech zaměstnanců družstva
přeji všem našim členům
klidné, spokojené a pohodové
prožití vánočních svátků.

Do roku 2010 přeji mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v životě.
Ing. Radomír Prešer
ředitel družstva
ÌÅéêè×ìf¢§¨¤§¨¤¨¦¦¯
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