
Zárris ze shromáždění deleeátů . které se konalo dne 20.6.2019 v
Městském centru Grand ve slaném

Program:
I) Zahálení
2) J"rnenování zapisovatele a volba ověřovatelů, volba marrdátové a návrhové

komise
3) Úvodní slovo předsedy představenstva
4) Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období
5) Zpráva kontrolní komise o činnosti
6) Náklady spojené s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 20161679,

odsouhlasení nákladů na jednotlivá střediska
7) Schválení účetní závěrky družstva zarok 201B
B) Schválení finančního plánu družstva na rok 2020
9) Diskuse

10) lJsnesení a závěr

1) Shromážděníbylo zahájeno v 18:05 hod předsedou SBD Ing. Jiřím Jíchou.
Uvítal přítomné delegáty a hosty - hlavní účetní SBD paní Moniku Tučkovou a
paní Milenu Kédlovou. Zároveň omluvil nepr'ítomnost místopř,edsedy SBD pana
Martina Pochmana, který se ze zdravotních důvodů (plánovaná operace) nemohl
zúčastnit .
V době zahálení shromáždění byla dle prezenční listiny přítomna nadpoloviční
většina pozvaných delegátů a lze konstatovat, že shromáždění je usnášeníschopné.
Program shromáždění delegátů, tak jak byl uveden napozvánce, byl
jednomyslně schválen .

2) Následně bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
mandátové a návrhové kornise.
Navrženi jsou: zapisovatel - paní Milena Kédlová

ověřovatelé - pan Jindřich Orlt
pan Petr Janků

Schváleno I00% přítomných hlasů.

Mandátová komise:
Navrženi jsou: pan Vojtěch Ludvík

paní Ilona Mikešová
Schváleno I00% přítornných hlasů.

předseda mandátové komise
a paní Eva Linhartová



Návrhová komise:
Navrženijsou: pan Martin Ditrich předseda

paní Jaroslava Němcová

Schváleno I00% přítomných hlasů.

D|e zprávy předsedy mandátové komise bylo na shromáždění delegátů v čase

zahájení přítomno 32 pozvaných delegáti, cožje nadpoloviční většina (64 %).

Předsedající Ing. Jiří Jícha poděkoval předsedovi mandátové komise a opětovně
prohlásil shromáždění delegátů za usnášeníschopné.

3) Úvodní slovo předsedy představenstva bylo řečeno již při zahájení SD.

4) Zprávapředstavenstva o činnosti za uplynulé období - přednesl předseda
SBD Ing. Jiří Jícha.

o Neplatiči - program neumožnuje kornplexní pohled na dluhy. paní

Kroupová si již pamatovala neplatiče, nyní řešíme kontrolou plateb.
Pohledávky jsou urgovány upomínkami a v případě potřeby
postupovány advokátní kanceláři. Bohužel, pokuty z prodlení plateb
jsou velmi nízké.

o Neoprávněné uživání jednoho bytu bylo i přes rozdílné výroky dvou
soudů nakonec pro SBD úspěšně vyřešeno - vyhraný spor právní
kanceláří Kindl &Výborčík

. soudní ža|oba za deklarované a neuskutečněné právní služby byla
vyřešena mimosoudní dohodou o navrácení části inkasovaných
finančních prostředků.

o svJ okružní, které si dříve odsouhlasilo odchod od sBD zůstává ve
správě SBD. Z důvodu nedohledáni revízí a kontrol byly provedeny
nové, problematlku závad řeší SBD společně s vedenítn SVJ. Společrrě
s novým vedením SVJ SBD napravilo nevýhodnou smlouvu s firmou
Skvělý.net na pronájem střechy na anténní systérn, včetně zpětného
proplacení částky za spotřebovanou el. energii, která šla na vrub plateb
za společné prostory domu.

o Dálkové odečty od25.I0.2020 musí být u nově instalovaných rněřičů a
do roku 2027 musí být instalovány u všech

o výměna radiátorů - pouze se soulrlasem spráyce z důvodu rnožného
narušení vyv ážení hydraulické soustavy

o stavební úpravy - dodržovat stanovená pravidla - sdělí kancelář sBD

)
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. podnájmy /byty i garážel- žádato souhlas s podnájmem představenstvo

SBD prostřednictvím kanceláře SBD, roční aktualizace kontaktních

údajů - zpoplatněno dle směrnice č. 4l20l8
r připravuje se předpis na rozsah práce - pravomocí a povinností pro

kontaktní osoby v SVJ
připravuje se nový domovní řád pro domy SBD a návrh dornovního řádu

pro SVJ
o připravují se, tam kde je to potřebné nové smlouvy o správě domu

o Připravuje se návrh na úpravu Stanov SBD ve Slaném, tak aby

odpovídaly reálnému stavu
Revitalizace :

. Dokončená rev\ta|izace Wilsonova 1501- díky dotaci z programu IROP

se mohou kompenzovat majitelům již vyměněných oken a zábradlÍ

finanční náklady na jejich pořízeni
o yííězná ul. _ úprava střechy - ízo\ace,klempířské prvky, zaíeP|ení

o kamerové systémy dle zkušeností pčR a obyvatel domů, kde jsou

instalovány tyto pomáhají účinně chránit majetek
. výměny rozvodů vody, nefunkčních ventilů - je potřebné pravidelné

,,protáčení" ventilů v domech
o problém v plynárenské a okružní - azbest - odřeknutí firem, náročná

likvidace, odpovědnost
o Ziskání nového objektu do správy _ Tomanova 1972 (77 BJ)
o Informace k vytápění a ohřevu vody tepelným čerpadlem - získáváme

podklady k financování,jednárne se zástupci dornŮ, kde je tento sYstém

již zaveden, radíme se s odborníky, konzultujeme problernatiku

dotápění el. energií, záruk, životnosti, revizi, ŠkolenÍ, obsluhY

I< problematice je třeba přistupovaí obezíetně a uvážlivě

Hlasování o návrhu usnesení k přednes ené zprávě předsedy představenstva.

Usnesení bez připomínek, usnesení bylo přijato a schváleno I00% přítornných

hlasů
SD SBD ve Slaném bere na vědomí přednesenou zprávu předsedy představenstva

o činnosti za uplynulé období,

5) Zprávukontrolní komise přečetl její předseda, p. Martin Ditrich (příloha č.1)

Hlasování o návrhu usnesení k přednesené zprávě KK.
Usnesení bez připomínek, usnesení bylo přijato a schváleno I00% Přítomných
hlasů 
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SD SBD ve Slaném bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti KK SBD ve

Slaném.

6) Náklady spojené s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 20161679,

odsouhlasení nákladů na jednotlivá střediska (příloha č.2). Seznámení s nutně

vynaloženými náklady SBD na zabezpečení požadavků GDPR provedla paní

Monika Tučková _ hiavní účetní SBD . Propočítané náklady na jeden byt činí

127 ,I5 Kč a budou zahrnuty jednorázově do vyúčtování roku 2019,

Delegát projevil zájem o nahlédnutí do financování opatřenÍ- seznam nákladŮ je

k dispozici u t un..iaři SBD. Další delegát se dotazoval, zda budeme PoŽadovat

úhraŮu i po vlastnících bytů. Data vlastníků (RČ a čísla účtů) jsou tírnto

zabezpečena shodně s veškeými daty a úhrada je rozpočítánanavšechny byty ve

správě.

Hlasování o návrhu usnesení na rozpočet nákladů k zabezpečení naYízení

Evropského parlamentu a Rady EU včetně rozpočtu nákladů na jeden byt,

Usnesení beŽ připomínek, usnesení bylo přijato a schváleno I00% přítomných

hlasů

SD SBD ve Slaném schvaluje rozpočet nákladů na zabezpečení naŤízeni

Evropského parlamentu a Rady Eu včetně rozpočtu nákladů na jeden byt.

(přílolra č,3). S jejím výsledken podrobně

Na dotaz, kam jdou případné výnosy
Tučková, že dojejich fondu oprav.

Hlasování o návrhu usnesení ke schválení účetní závérky zarok2Ot8:bez
připomínek, usnesení bylo přijato 1,00% přítomných hlasů.

SD SBD ve Slaném schvaluje účetní závěrku družstva za rok 2018,

8) Finanční plán družstva na rok 2020 (příloha č.4). S finančním plánem družstva

na rok 2020 seznámila přítomné účetní družstva pí TuČková. Informovala

přítomné delegáty, že se néplánují žádné větší investice . Dle plánu, se kterým se

mohli delegáti'tsz seznámit předem, budou náklady druŽstva niŽŠÍ neŽ

v předchozíóh letech . paní Tučková připomněIa, že se nesmí zapomínat na to, že

značnou část mzdových nákladů tvoří odvody nazdravotní a dŮchodové PojiŠtěnÍ,

odměny členů přeástavenstva a kontrolní komise Jako součást odměn je

poskytován příspěvek na stravenky apenzijní připojištění. 
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| Účetní závěrl<a družstva roku 2018

seznámila přítomné paní Tučková.
jednotlivých středisek odpověděla pí



předseda SBD se zmínil např. o úspoře prostředků za poskytování IT sluŽeb a

poradenství členem představenstva p. Milanem Komínkem

Hlasování o návrhu usnesení k přednes ené zprávě o finanČním Plánu druŽstva

na rol< 2020.
Usnesení bez připomínek, usnesení bylo přijato a schváleno 100% přítomných

hlasů
SD SBD ve Slaném schvaluje finanční plán družstva na rok2020

9) Diskuse :

Doíaz delegáta na výměnu těles /radiátorů v bytech. Má podezíenÍ, Že k r,l'měně

došlo v některych bytech bez souhlasu SBD. Požaduje kontrolu regulace a těles

odborníkem. předsedou SBD Ing. Jíchou byl vyzván k osobnímu jednání a řeŠení

problému v kanceláři SBD.
balším problémem jsou podnájmy lnájmylpronájmy. Nepřehlednost, v domech se

pohybují neznámí lidé. Předseda SBD odpověděl, že povinností kaŽdého

"a;.*.Ó-elena 
družstva je hlásit veškeré změny a podnájem bytu je Potřebné

scirválit představenstvem SBD. UpozorniItéž, že došlo ke změně v PoPlatcíclr a

místo jebnorázového poplatku byl zaveden roční poplatek ve výši 400,- Kč.

Zmin1l se též o nutnosti oznámení nájmů bytŮ i u vlastníku a př'edání kontaktŮ,

neboť v případě havárie v domě je nutné co nejrychleji kontaktovat skuteČné

uživatele bytu.
paní Tučková zmínila problematiku i zhlediska účetnictvÍ, kdY je těŽké hlídat

počty bydlících, někteř]í zástupci se bojí hlásit skutečné poČty osob v bytech,

protóze se bojí možného ničení rnajetku (propíchané pneumatiky u auta). Uvedla

proto, že v některých bytových domech jiných družstev přistoupili k zavedení

paušální částky zabyt (týká se společného osvětlení, výtahu..)"

Ňctotit delegátů se vrátilo ke zmínce o volebních obvodech . Přítomnýrn nebylo

zejménajasn{ kdo by delegáty volil, jak by docházelo k přenosu informací a jak

bý mohl netao (volený delegát) zastupovat při schvalování např. rozpoČtu Členy

s-gn z jinýchbytových domů. Poukazovali na skutečnost, Že zpozvaných cca 50

delegátů jich 17 nepřišlo, většina se ani neomluvi\a, tzn. že je dění v SBD
nezďlímá. Jak to bude fungovat, až bude delegátů např. 10 a polovina

neprijde...zazněIo i že (delegát) ,,nechce spadnout" pod další dŮm. Bylo vidět,

že většina diskutujících si fungování volebních obvodŮ neumí představit, proto

Ing. Jícha povstal a řekl, že se jednalo pouze o návrh, pokus zefektivnit t-ungování

dňgátů ánapravit nesoulad meziváhou hlasu delegáta ( jeden delegát zastupuje

čtyři družstevníky a jiný se stejnou váhou hlasu čtyřicet).
Timto byla diskuse uzavřena, neboť s dalšími ďotazy se nikdo nepřihlásil.



10) Usnesení a závér.
Usnesení bylo součástí každého jednotlivého bodu a zároveň docházelo

k hlasování, proto není nutné o usnesení znovu hlasovat (příloha č,5),

Závěrečná řeč předsedy SBD se týkala hlavně poděkování za práci

spolupracovníků. Velký dík místopředsedovi SBD p. Pochmanovi za svědomitou

a ,ysiematickou práci a popřál mu na dálku brzké uzdravenÍ. Paní Kédlové za

vzorné vedení své agendy, paní Tučkové a Andrlové za Píevzeíi a vedení

účetnictví, které néní vzhledem ke specifikům SBD vždy jednoduché,
poděkování členům představenstva SBD panu Komínkovi za odbornou

technickou lT podporur panu Juhovi za cenné rady v technický ch záleŽitostech a

v neposlední řadě JUDr. Kopecké za její právní a i morální podporu.
poděkování na dálku patří panu Horákovi, multifunkčnímu opraváři, který je

ochoten pomoci prakticky kdykoliv, další poděkování panu Cemému za

bezproblémové provádění kontrol, prohlídek arevizí plynu, výměn vodoměrŮ a

punu Klempířoii ru revize elektro a hromosvodů. Dík panu Beranovi, kteý se
itará o co možná nejméně problematický provoz výtahů ve správě SBD,
poděkování patří i firmám, které se podílejí na revitaIizacích, panu HlaváČovi,

který s námi ieší stavební záIežitosti, projekty, návrhy, stavební dozor azískávání

dotácí, paní Bíezinové za vyíizování hypoték a půjček s co možná nejlePŠÍmi

podmínkami ( např. C. Boudy 278úvěr s úrokem I,42oÁ),

V dnešní době není vůbec lehké sehnat solidní firmu, ani jednotlivce,

v požadovaném termínu a s cenově dostupnou nabídkou,
pódokovaní patří i všem těm, kteří jsou ochotni vzít na sebe odpovědnost a

pracovat ve prospěch domu a jeho obyvatel na úkor svého volného Času a mnohdY

i nervů.

Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19,30 hod.

Na originálu zápisu, který je uložen na SBD jsou v této části uvedeny podpisY

zapisovatele (M. Kédlové) a ověřovatelů zápisu (J. Orlta a P. Janků) .


