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Povinnosti výboru samosprávy (placeného správce)
1) Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Za svou innost odpovídá
lenské sch zi samosprávy a je povinen ídit se jejími usneseními. Správce je p edsedou
p edstavenstva jmenovaný pracovník, který na základ smlouvy o pracovní innosti plní
všechny úkoly výboru samosprávy v domech, kde není zvolen výbor samosprávy.
2) Výbor samosprávy (placený správce) jsou povinni zejména :
a) Plnit úkoly na úseku p edm tu innosti družstva v okruhu p sobnosti p íslušné
samosprávy.
b) Sledovat technický stav objekt st edisek bytového hospodá ství. Upozor ovat družstvo
na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracovat p i jejich zajiš ování, lenské sch zi
samosprávy p edkládat ke schválení plán oprav spole ných ástí domu na p íští období a
výši p edpisu dlouhodobé zálohy na opravy na p íští období. Spolupracovat s TÚ SBD
Kolín p i specifikaci zadání pro akce podléhající poptávkovému ízení a tohoto ízení se
za objekt zú astnit. P ebírat veškeré práce hrazené z dlouhodobé zálohy na opravy a
potvrzovat svým podpisem na da ovém dokladu, nebo na p edávacím protokolu, že
souhlasí s proplacením da ového dokladu, nebo p evzetím práce v takovém termínu, aby
SBD mohlo dodržet splatnost da ového dokladu. Podepsaný da ový doklad p edat na
SBD nejpozd ji 4 dny p ed splatností uvedenou na tomto dokladu. U prací provád ných
na základ písemné smlouvy p ebírat tyto práce za ú asti pov eného pracovníka SBD.
c) Starat se o zvyšování kultury bydlení, úpravy okolí objekt st edisek bytového
hospodá ství a o ochranu životního prost edí v okruhu p sobnosti samosprávy.
d) Dbát na dodržování domovního ádu a zásad slušnosti mezi leny užívajícími družstevní
majetek v okruhu p sobnosti samosprávy.
e) Podle pokyn p edstavenstva sestavovat návrh rozpo tu v len ní na p íslušná st ediska
bytového hospodá ství a po jeho projednání lenskou sch zí samosprávy jej p edkládat
p edstavenstvu.
f) Zajiš ovat pln ní rozpo tu p íslušných st edisek bytového hospodá ství, pe ovat
o správnost prvotních ú etních a jiných doklad a p edávat je družstvu k dalšímu
zpracování. Zakládat a uchovávat kopie veškerých faktur, ú etní uzáv rky a
korespondenci vedenou s SBD Kolín minimáln po dobu dvou kalendá ních rok .
P edkládat vlastník m a nájemník m na požádání kopie faktur, ú etní sestavy a
informovat o z statku a pohybech na dlouhodobé záloze na opravy. Pr b žn kontrolovat
z statek dlouhodobé zálohy na opravy a pohyby na ú tu. Placený správce stanoví a
zve ejní ú ední hodiny v dom (minimáln 1 hodina týdn ).
g) Podle místních podmínek kontrolovat správnost vyú tování náklad vynaložených
družstvem na zajišt ní pln ní poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového
prostoru).
h) Pr b žn kontrolovat tvorbu a erpání rezervy a dodate né investice bytového
hospodá ství p íslušných st edisek bytového hospodá ství.
i) Seznamovat lenskou sch zi samosprávy s výsledky hospoda ení p íslušných st edisek
bytového hospodá ství, s ro ním vyú továním nájemného za užívání družstevních byt
a nebytových prostor a úhrad za pln ní poskytovaná s užíváním bytu.
j) Navrhovat p edstavenstvu p id lení bytu mimo po adník v p ípadech uvedených v l. 34
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odst. 5.
k) Na výzvu se vyjad ovat ke smlouvám o podnájmu bytu ( ásti bytu) a vým n bytu
l) projednávat návrhy p edstavenstva na vylou ení lena z družstva a oznámit mu své
stanovisko.
m) Informovat p edstavenstvo o innosti a stavu samosprávy.
n) Podávat lenské sch zi samosprávy zprávy o své innosti a stavu samosprávy
a seznamovat ji s inností a celkovým stavem družstva.
o) P edkládat lenské sch zi samosprávy návrhy podle l. 89 odst. 2, písm. h) a i).
p) Na výzvu družstva se vyjad ovat ke smlouvám (uzavíraných podle stanov, l.38)
o p enechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na ur itou dobu.
q) Zajiš ovat a p edkládat v ur ených termínech vyú tování pokladní zálohy, ode et
bytových vodom r a m i tepla, pokud odpo ty nejsou zajišt ny smluvn , stavy
vodom r za daný kalendá ní rok podepsané vlastníky a nájemníky byt p edat na SBD
nejpozd ji do 4. ledna následujícího roku. tvrtletn kontrolovat funk nost vodom r a
neporušené zaplombování, v p ípad zjišt ní nefunk nosti vodom ru neprodlen
informovat SBD a zažádat bezodkladn o jeho vým nu, p ípadn zajistit bezodkladn
zaplombování.
r)
tvrtletn , nebo dle faktura ního období kontrolovat na patních m idlech odpo ty
studené vody a tepla a odpo ty elektrom r a plynom r pro m ení spot eby ve
spole ných prostorách. Tyto stavy odsouhlasit s údaji uvedenými na da ových dokladech
s) P edávat vlastník m a nájemník m proti podpisu nové p edpisy plateb a vyú tování
nájemného a služeb, pop . další korespondenci.
t) Svolávat lenské sch ze samospráv, pop . shromážd ní vlastník , po izovat zápis z t chto
sch zí a p edkládat jej v etn pozvánky, prezen ní listiny a protokolu o hlasování
nejpozd ji do osmi dn na SBD.
u) V p ípad , že to sch ze samosprávy odsouhlasí, vést pokladnu samosprávy.
v) Vydávat klí e od spole ných prostor, evidovat užívání, kontrolovat záznamy o spot eb
energií, p ípadn vybírat poplatky za používání prádelen, mandl a dílen.
w) Ro n odsouhlasit stav po tu osob v jednotlivých bytech.
x) Kontrolovat provád ní úklidu spole ných prostor.
y) Zachovávat ml enlivost o všech podstatných skute nostech a údajích týkajících se lenské
evidence a údaj jednotlivých st edisek, samospráv i spole enství vlastník .
3) Pokud v okruhu p sobnosti samosprávy vznikne spole enství vlastník podle zákona
o vlastnictví byt , ztrácí výbor samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách, které jsou
tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí spole enství vlastník . Výbor samosprávy se
v tomto p ípad podílí na rozhodování na shromážd ní spole enství vlastník
prost ednictvím zmocn nce družstva, který hlasuje výší spoluvlastnického podílu všech
byt ve vlastnictví družstva.
Schváleno na sch zi p edstavenstva dne 9.1.2003
Petr Kr má
p edseda p edstavenstva
SBD Kolín
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