
Zpráva předsedy o činnosti představenstva SBD v roce 2019 

Podle čl. 66 našich stanov má představenstvo povinnost svolat alespoň 1x v roce Shromáždění delegátů 
jako nejvyšší orgán družstva. 

Hlavní náplní dnešního zasedání je v souladu se stanovami seznámit Vás s hospodařením a schválit 
výsledek hospodaření družstva.  

Mým úkolem je přednést zprávu o činnosti. V roce 2019 představenstvo zasedalo 1x měsíčně. Celkem se 
převedlo 19 bytů do vlastnictví a také některé garáže (6 ks). Představenstvo pravidelně řešilo úkoly 
organizační a členské jako schvalování podnájmů, žádosti na rekonstrukce družstevních bytů, převody 
družstevních podílů bytů a garáží. 

Rok 2019 byl druhým rokem činnosti představenstva, zvoleného na volebním zasedání Shromáždění 
delegátů v prosinci 2017. I v roce 2019 nás čekaly nové výzvy: založení šesti nových SVJ ustavujícím 
shromážděním v prosinci 2019, resp. v lednu 2020, kde na sebe SBD jako právnická osoba vzala roli 
statutárního zástupce (bloky: 2,7,8,12,13) či člena statutárního orgánu (předsedy výboru) u bloku 3. Vše 
proběhlo za přítomnosti notářky paní Mgr. Jitky Horáčkové, která zaslala notářský zápis vč. schválených 
stanov do rejstříku. 

SBD následně zpracovalo převody smluv ze SBD na SVJ s dodavateli: Ing. Zejvalem (teplo), společností VaK 
(voda) a elektrické energie (X-Energie). S ostatními byly uzavřeny dodatky, které reflektovaly změny (např. 
Výtahy Michálek). S novými SVJ byly také uzavřeny smlouvy o správě. 

HS Správa se v roce 2019 potýkalo s definitivním odchodem paní Ing. Vaňouskové do důchodu, který 
nebylo tak jednoduché řešit. Vzhledem k velmi širokému záběru prací vykonávaných paní Ing. 
Vaňouskovou a nemožností ji v plné šíři nahradit novou účetní, představenstvo rozhodlo o přijetí nové 
pracovní síly. To se však ukázalo velmi nesnadným, nakonec jsme pořídili SW na mzdy a předali aspoň 
agendu mezd pracovnici na dohodu o provedení práce. Byla tu úskalí zejména v naplnění dat do programu, 
kde šlo především o odměňování funkcionářů jednotlivých SVJ a odměn samospráv a časté nemocnosti 
pracovnice. Se závěrem roku (v březnu a dubnu) nám opět musela pomoci paní Ing. Vaňousková, abychom 
to stihli. 

Již v roce 2018 jsme začali s větším využitím propojenosti SW Ing. Brauna a ve spolupráci s ním, jsme 
zakoupili, nechali instalovat a zaškolit se na modul měřiče (vodoměry) a na vyúčtování vč. tisku z jeho 
programů. V roce 2019 jsme se zaměřili na import dat z Techemu jak do vyúčtování, tak i do modulu 
měřiče. Vše bylo úspěšně odzkoušeno v ostrém provozu vyúčtování za rok 2019. 

V roce 2019 proběhla největší výměna vodoměrů v domech, které máme ve správě. Celkem se měnilo cca 
1000 vodoměrů.     

Rok 2019 byl ve znamení přechodu televizního vysílání na DVBT2, postupně jsme přechod zajistili na všech 
domech ve spolupráci s firmou pana Zátopka. S občasnými problémy v souvislosti s přechodem se 
potýkáme dodnes, většinou se jedná o jednotlivé byty či stoupačky, někdy jsou problémy na straně vyšší 
citlivosti signálu T2 a nejsou ani záležitostí STA.  

Z nejvýznamnějších investic, které proběhly, zmiňuji: 

Blok 3 a blok 8: pokládka lina, výmalba, výměna zábradlí, elektroinstalace – osvětlení. Blok 13 – oprava 
kanalizace v suterénu. Proběhly i výměny zvonků a domofonů (blok 12, 9) a výměna vodoměrů: bloky 3,5, 
11,12,13,15 a SVJ 109 (631-634).  

V rámci zřízení pracoviště v zasedací místnosti a obnově zastaralé a dosluhující výpočetní techniky bylo 
proinvestováno cca 60 tis. Kč bez DPH. Také jsme investovali do tvorby webových stránek, rozšíření licencí 
BSW a SW Účto pro agendu práce a mzdy (cca 25 tis. Kč).    

Dalším problémem, který jsme chtěli řešit a byl řešen i v rámci minulého zasedání SD, je problém 
Tekobaráku. Víte, že jsme měli k dispozici cenovou nabídku na likvidaci a že jsme čekali na cenový odhad 
pozemku. Měli jsme záměr za cenu odhadu vč. likvidace pozemek prodat městu.  



Jenže cena odhadu v posudku nás překvapila: 3 mil. Kč, což bylo pro město nepřijatelné. Vedení SBD, které 
se musí chovat jako řádný hospodář, to samozřejmě situaci ztížilo.  

Vzhledem k tomu, že městský architekt pan Ing. Foit nám vypracoval studii na osmibytový dům, začaly i 
úvahy v nějaké definované spolupráci s městem se pustit do vlastní výstavby, nebo v rámci prodeje 
pozemku zajistit relativně dostupnou výstavbu bytů, či domu s pečovatelskou službou.  

K činnosti ekonomické: celkové náklady na teplo (bloky 2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15,20,21):  

rok 2019: 12 314 GJ, 8 676 788,98 Kč, z toho topení 5 057 555,84 Kč a ohřev TUV 3 619 233,14 Kč 

(rok 2018: 13 024  GJ, 8 941 613,43 Kč, z toho topení 5 462 567,61 Kč a ohřev TUV 3 491 998,82 Kč) 

Pokud se měnily zálohy, event. výše fondu oprav na jednotlivých domech, byly zejména v souvislosti 
s úklidem společných prostor, příp. rozhodnutím samospráv či SVJ o úpravě výše FO. Představenstvo 
rozhodlo zvýšit od 1.7.2019 platbu vlastníků za správu v důsledku inflace ze 136.- Kč na 143,- Kč (SBD z této 
částky odvádí DPH) 

Celkově se proti roku 2018 moc nezměnilo, a i vyúčtování roku 2019 nepřineslo významná překvapení, jak 
na sídlišti, tak na bloku 15, se nedoplatky vyskytly v menší míře, i přes růst cen, který se projevil (voda a 
cena plynu – bl. 15) a jsou srovnatelné s rokem minulým: celkové přeplatky: 2019:  3.233.541,- Kč (2018: 
3.340.746,- Kč), celkové nedoplatky: 2019: -708.237,- Kč (2018:  -553.176,- Kč). 

Dlužníkům jsou pravidelně zasílány upomínky a daří se část pohledávek zaplatit. Více odkážu na zprávu o 
hospodaření a její přílohy.  

Z technických záležitostí družstvo zajišťovalo potřebné revize – elektroinstalace, plynová a tlaková 
zařízení, hasící přístroje, výtahy. Řešilo pravidelnou i náhlou údržbu, rekonstrukce a havárie. 

 

zpracoval Ing. Jan Tichý, předseda představenstva 

 

Zpráva přednesena na Shromáždění delegátů SBD dne 16. června 2020 


