Stavební bytové družstvo, Sladkovského 13, 280 60 Kolín IV
O b ě ž n í k č. 5/2001
----------------------------Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,
1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba odevzdat vyúčtování pokladen nejpozději do
21.6.2001 paní Fromové.
2) Dle směrnice SBD Kolín Vás žádáme o provedení pololetních odečtů vodoměrů na
studenou a teplou vodu k 30.6.2001. Tyto odečty budou sloužit pouze jako kontrolní, tj.
zůstávají na samosprávě domu, proto je proveďte na pasporty, které máte k jednotlivým
bytům. Je nutné, aby odečty prováděl pověřený pracovník (předseda samosprávy nebo
důvěrník) osobně. Dále je potřeba, aby zkontroloval stav vodoměrů, čitelnost, funkčnost a
neporušenost plomby. Při zjištění vadného vodoměru nárokujte výměnu na žádance v TÚ u
paní Převrátilové. Na žádance nezapomeňte uvést telefonní spojení na uživatele bytu, kde
má být výměna vadného vodoměru provedena.
3) Žádáme Vás, abyste na přiloženém tiskopise stanovili návrhy odměn členům výboru
samosprávy za 1. pololetí 2001 včetně rodného čísla. Minimální odměna samosprávy je
150,-Kč za byt a rok. Odměny se zahrnou do správních provozních nákladů příslušné
samosprávy. Počet bytů zahrnuje všechny byty v dané samosprávě včetně bytů
vlastnických. Návrh odměn nám vraťte nejpozději do 12.7.2001. Odměny budou zasílány
jednorázově, proto žádáme o dodržení termínu.
4) Žádáme Vás, abyste nám sdělili, zda požadujete nadále zasílat čtvrtletně celé účetnictví
Vašeho střediska. Pokud nebudete mít zájem o celé sestavy, bude Vám zasíláno čerpání
fondu oprav a porovnání záloh a nákladů čtvrtletně a celé účetnictví střediska až k 31.12.
daného roku.

V Kolíně dne 12.6.2001

Petr K r č m á ř
předseda SBD Kolín

INZERÁTY:
Koupím družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví 3+1/L na
klidném místě v Kolíně. Platím hotově. Tel.: práce 6,00-15,00 hod. –
713869, domů po 16,00 hod. – 725031.
Prodám velmi pěkný družstevní byt 3+1, s velkou lodžií a dvougaráží
v Tuklatech. Byt je v pěkném čistém prostředí, vhodném pro děti.
Spěchá, při rychlém jednání sleva. Tel.: 0602/271665, 02/71033401
(8-16 hod.).
Vyměním byt 3+1 v Žiželicích za menší v Kolíně. Tel.: 789463

