Stavební bytové družstvo Kolín
Sladkovského 13, 280 60 Kolín IV
poštovní schránka 41

O b ž n í k . 6/2004
Vážená paní p edsedkyn , vážený pane p edsedo výboru samosprávy, p edsedo nebo
p edsedkyn spole enství vlastník jednotek domu, pov ený vlastníku, nebo pov ený
správ e!
1) Žádáme Vás, abyste na p iloženém tiskopise stanovili návrhy odm n len m výboru
samosprávy za 2. pololetí 2004 v etn rodného ísla. Minimální odm na samosprávy je
220,-K za byt a rok. Pokud si výbor samosprávy bude chtít vyplatit odm ny vyšší než
220,-K za byt a rok, doloží k podklad m pro výplatu zápis z lenské sch ze samosprávy
domu, na které byla výplata odm n projednána a schválena nadpolovi ní v tšinou
usnášeníschopné sch ze samosprávy. Odm ny se zahrnou do správních provozních
náklad p íslušné samosprávy. Po et byt zahrnuje všechny byty v dané samospráv
v etn byt vlastnických. Návrh odm n nám vra te nejpozd ji do 20.1.2005. Odm ny
budou zasílány jednorázov , proto žádáme o dodržení termínu. Výplata odm ny bude
vyplacena pouze v tom p ípad , že budou samosprávou v as doru eny podklady, jinak
bude odm na vyplacena až v dalším pololetí po doru ení p íslušného dokladu. Jestliže ve
výboru samosprávy pracuje nedružstevník, musí s ním být pro výplatu odm ny uzav ena
„Dohoda o povedení práce“. Formulá je k vyzvednutí na SBD ve mzdové ú tárn nebo je
možné jej vytisknout z internetových stránek SBD Kolín, www.sbdkolin.cz
2) Oznamte pokladník m samospráv, že je t eba odevzdat vyú tování pokladen v etn
hotovosti nejpozd ji do 16.12.2002 paní Fromové.
3) Na porad p edsed 11.11.2004 jste obdrželi nabídku firmy NET Solution na možnost
bezdrátového vysokorychlostního p ipojení k internetu. V p íloze Vám zasíláme
poptávkový letá ek, který v p ípad zájmu vra te vypln ný na SBD Kolín.
4) Pro domy, které mají výtahy je v p íloze p iložen materiál, zpracovaný
p edstavenstva a lenem komise pro revitalizaci výtah , panem Halákem.

lenem

5) Abychom mohli do návrhu plánu oprav na rok 2005 s výhledem do roku 2009 za adit
Vámi plánované akce, je nutné sd lit vaše požadavky technickému úseku 15.1.2005.
Budou zapsány do návrhu plánu, který budete p edkládat ke schválení lenské sch zi
samosprávy a sch zi vlastník p i schvalování hospoda ení za rok 2004.
Sou asn upozor ujeme, že sazba 5 % DPH pro stavby pro bydlení bude pravd podobn
od 1.1.2008 zvýšena na 19 %. Zvažte tedy za azení finan n náro n jších prací do plánu
oprav do konce roku 2007. P ípadné dotazy m žete projednat telefonicky s p. Ursínyovou
na .tel. 312 722 741 nebo 602 181 585.
6) Na základ Vašich požadavk jsme nechali zhotovit bezpe nostní ozna ení technických
za ízení formou samolepících štítk , které jsou Vám pr b žn zasílány. Žádáme Vás, aby
jste štítky ozna ili p íslušná za ízení a únikové cesty.

7) V p íloze dále zasíláme pro informaci dokumentaci o za len ní do kategorie inností pro
Váš objekt, které bylo zpracováno dle zákona 133/1985 a vyhl.246/2001 Sb.
Statutární zástupce SVJ žádáme o podepsání jednoho vyhotovení dokumentace a zaslání
nebo p edání na SBD Kolín.
8) Dále Vám v p íloze zasíláme plán el.revizí ve spol.prostorech a plán revizí hromosvod
na rok 2005. Žádáme p edsedy samosprávy i SVJ, aby revizním technik m el.
za ízení na požádání bezproblémov zajistili zp ístupn ní požadovaných spole ných
prostor pro vykonávání své innosti a do daných termín se vyjad ovali k odstran ní
závad.
9) Vzhledem k tomu, že v tšina zam stnanc SBD Kolín bude v období od 23.12. do
31.12.2004 erpat ádnou dovolenou, upozor ujeme Vás, že v této dob bude pokladna a
ú tárna uzav ena. V p ípad poruch dodávek energií, poruch výtah , nebo v p ípad
havárií využijte rozeslaného seznamu havarijních ísel.
10) Inzerát: P edstavenstvo SBD Kolín nabízí p id lení dvou družstevních byt za doplatek
dodate ného lenského vkladu: - byt 3+1 v Kolín za 900 000,- K
- byt 3+1v Žiželicích za 300 000,- K .

Pracovníci a p edstavenstvo SBD Kolín Vám p ejí p íjemné prožití váno ních svátk a
do nového roku 2005 Vám p ejí hodn zdraví, spokojenosti a osobních úsp ch a t ší se
na další spolupráci.

V Kolín dne 8.12.2004
Petr K r m á
p edseda p edstavenstva
SBD Kolín
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