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Směrnice pro užívání družstevní prádelny, popř. žehlírny.
1. Prádelnu mají možnost užívat jak družstevníci, tak vlastníci bytů v dané budově. Klíče od
prádelny jsou uloženy u pověřené osoby, která eviduje používání prádelny a zapisuje spotřeby
vody a elektrické energie. Každý, kdo použije prádelnu je povinen pověřené osobě nahlásit
m3 spotřeby teplé a studené vody, Kwh elektrické energie a případně spotřebu plynu.
2. V budovách, kde je evidován provoz prádelny, bude studená voda rozpočítána jednou
položkou pro celou budovu (nebude použito členění nákladů na studenou vodu dle
jednotlivých vchodů ).
3. Samospráva předá na družstvo nejpozději do 3.1. následujícího roku výkaz „PŘEHLED
SPOTŘEB JEDNOTLIVÝCH UŽIVATELU PRÁDELNY“ , kde uvede spotřeby studené
a teplé vody a elektrické energie za uplynulý kalendářní rok.
4. Samospráva připočte spotřeby SV + TUV prádelny k bytovým spotřebám příslušných
uživatelů k 31.12. daného roku ve výkaze: „SPOTŘEBA VODY ZA .............“. Tento
výkaz bude předán na družstvo společně s výkazem „Přehled spotřeb jednotlivých uživatelů
prádelny“.
5. M3 studené a teplé vody budou zahrnuty do vyúčtování daného roku. Spotřeby Kwh
elektrické energie a m3 plynu za kalendářní rok budou zúčtovány do vyúčtování dle cen
platných k 31.12.daného roku.
6. Při vyúčtování energie bude postupováno tak, že od nákladů na elektrickou energii
společných prostor bude odečtena část nákladů, která bude rozpočítána na uživatele
prádelny. Zbývající část nákladů bude rozpočítána na všechny uživatele bytů dané
samosprávy. Obdobným způsobem bude postupováno v případě spotřeby plynu.
7. Na základě vyhlášky č. 85/97 Sb. bude možno přistoupit k odlišnému účtování nákladů na
prádelnu, popř. žehlírnu pouze na základě dohody mezi družstvem a všemi uživateli bytů.
8. Směrnice bude poprvé použita pro vyúčtování roku 1997.
Tuto směrnici schválilo představenstvo SBD Kolín dne 12.6.1997
Petr Krčmář
předseda představenstva
SBD Kolín
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