Stavební bytové družstvo, Sladkovského 13, 280 60 Kolín IV

O b ě ž n í k č. 3/2002
-----------------------------Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo výboru samosprávy,
1) Oznamte pokladníkům samospráv, že je třeba nejpozději do 18.3.2002 předat do pokladny
SBD Kolín (paní Fromové) všechny pokladní doklady vaší pokladny za 1.čtvrtletí k
zaúčtování.
2) Na schůzi představenstva dne 28.2.2002 bylo rozhodnuto, že kopie faktur budou zasílány
pouze těm předsedům VS, kteří o to požádají. Nadále nebude uplatňováno písemné
odsouhlasování jednotlivých faktur ze strany samospráv. Možnost nahlédnutí do faktur
mají členové výboru samospráv na SBD u paní Bergmanové v úřední dny:
Pondělí

6,00 -10,30

11,30 -15,00

Čtvrtek

6,00 -10,30

12,00 -16,30

3) Oznamujeme Vám, že vyhláška města Kolína č. 2/2000, o nakládání s komunálním
odpadem na správním území města Kolína, zůstává v platnosti i pro rok 2002.
Město Kolín nebude pro tento rok zavádět místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Povinnost občanů, připojit se k systému nakládání s komun. odpadem ve smyslu
ustanovení čl. 6, odst. 1, písm. a) vyhlášky města Kolína č. 2/ 2002, bude nadále řešena
formou uzavření smlouvy s Technickými službami města Kolína. Cena za likvidaci TDO
je pro letošní rok stanovena částkou 336,- Kč za osobu a rok (měsíčně 28,- Kč). Počet
osob vychází z údajů, které se každý člen zavázal oznamovat při případné změně.
4) V souvislosti s vydáváním bytů do vlastnictví se mění počet členů ve vašich domech a tím
dojde v některých případech i ke změně počtu delegátů na shromáždění delegátů.
Stanovený klíč pro počet delegátů je: 1 delegát za každý dům (samosprávu), u domů
s více než třiceti byty další delegát za každých dalších započatých 30 členů (ne vlastníků),
u nebydlících dle pořadníku - první v pořadí a pak každý další třicátý.
5) Znovu se na Vás obracím se žádostí, abyste za vaši samosprávu zvážili možnost
navrhnout a na členské schůzi nechali schválit náhradní kandidáty do představenstva a
kontrolní komise SBD Kolín.
V Kolíně dne 7.3.2002
Petr K r č m á ř
předseda SBD Kolín

