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

O b ž n í k . 6/2005
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 2005 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 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 19.1.2006. 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 15.12.2005 paní Fromové.
3) Dále Vám v p íloze zasíláme plán el.revizí ve spol.prostorech a plán revizí hromosvod
na rok 2006. Žádáme p edsedy samospráv i SVJ, aby revizním technik m el. za ízení na
požádání bezproblémov zajistili zp ístupn ní všech požadovaných spole ných prostor
pro provedení revize. Dále Vás žádáme, abyste se po p edložení revizní zprávy v daném
termínu vyjád ili k odstran ní závad.
4) Sou ástí rámcové smlouvy je i pojišt ní hydrantových sk íní a hasicích p ístroj

proti

odcizení, ale musí být spln n stanovený zp sob zabezpe ení:
- hydrantové sk ín - musí být uzam ené (klí ek je uložen v malé prosklené sk í ce) nebo
opat eny plombou
- hasicí p ístroje - musí být uloženy v uzam ených prosklených nebo neprosklených
sk í kách, jejichž klí ek je uložen v malé prosklené sk í ce nebo opat eny plombou.
Pojišt ní se sjednává se spoluú astí ve výši 500,-K pro jednotlivou pojistnou událost.
Tato krádež musí být stejn jako škody zp sobené vandalismem neodkladn
samosprávou, nebo zástupcem domu nahlášena Policii R. Pro likvidaci škody je nutné
bezodkladn tuto skute nost oznámit písemn SBD Kolín s uvedením dne zjišt ní ztráty a
uvedení konkrétního seznamu co bylo odcizeno (množství, typ has.p ístroj apod.).V
souladu s pojistnou smlouvou se za krádež, p i které pachatel prokazateln p ekonal
p ekážky chránící pojišt nou v c p ed odcizením, považují p ípady, kdy se pachatel
zmocnil pojišt né v ci p ekonáním jejího konstruk ního upevn ní. Konstruk ním
upevn ním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojišt né v ci se

stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojišt nou v c nelze
odcizit bez destruk ního narušení. V p ípad rozebíratelného spojení je za dostate né
považováno pouze takové, k jehož p ekonání je nutno použít min.ru ního ná adí, pokud
nejde o b žn používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit.
4) Žádáme všechny p edsedy samospráv, SVJD, aby zajiš ovali pravidelnou údržbu el.
instalace ve spole ných prostorech a sou asn upozornili na tuto skute nost i bydlící na
svých lenských sch zích. Jedná se o pravidelné dotahování p ipojení hliníkových
vodi
ve svorkovnicích dle SN 370606 l. 21 c. Zatížením starých hliníkových
rozvod , které nebyly navrženy na sou asné nárazové zatížení (nebyly mikrovlnné
trouby, topinkova e a pod.) m že dojít k vypálení spoj a pokud se ve svorkovnicích
nachází prach a ne istoty m že dojít k požáru a k následnému vyho ení el. spot ebi v
byt . M že však dojít i k zasažení osoby el.proudem, pokud se p i tomto stavu dotkne
nap íklad el. oh íva e vody nebo automatické pra ky.
Z t chto d vod žádáme p edsedy samospráv, aby nep ehlíželi zajiš ování této údržby a
pravideln žádankami požádali SBD Kolín p. Pecinu (p ípadn svého elektriká e s
platným osv d ením dle vyhl. 50/78 Sb. min § 6) o provedení dotažení p ipojení
hliníkových vodi ve spole ných prostorech.
5) Vzhledem k tomu, že v tšina zam stnanc SBD Kolín bude v období od 23.12. do
30.12.2005 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.
6) P ipomínáme, že odpo ty stavu vodom r SV a TV je nutné provést p ed koncem roku a
vypln né formulá e p edat na SBD nejpozd ji do 30.12.2005.
Pracovníci a p edstavenstvo SBD Kolín Vám p ejí p íjemné prožití váno ních svátk a
do nového roku 2006 Vám p ejí hodn zdraví, spokojenosti a osobních úsp ch a t ší se
na další spolupráci.
V Kolín dne 8.12.2005
Petr K r m á
p edseda p edstavenstva
SBD Kolín
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