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VYCHÁZÍ ZDARMA

l Město Havířov se pustilo od 
počátku roku 2019 do řady inves-
tičních akcí. Jde například o nové 
parkoviště, ale i prostor před želez-
ničním nádražím.
l Od pOčátku rOku 2019 zva-
žuje město Havířov zavedení půj-
čování kol ve městě. tento systém 
ekologické dopravy se již v mnoha 
městech české republiky osvědčil. 
Bude záležet na obyvatelích města, 
pro co se rozhodnou. Občané mají 
k této zamýšlené službě k dispozici 
dotazník, který najdou webových 
stránkách města.
l Havířov zaznaMenal neJ-
Menší úbytek občanů za po-
sledních 10 let. největší úbytek 
představovala léta 2011 – 2014, a 
to vždy kolem jednoho a půl tisí-
ce lidí. v roce 2018 to bylo poprvé 
tak, že úbytek občanů našeho měs-
ta dosáhl jen 545 občanů.
l  Svaz čeSkýcH a mOrav-
SkýcH BytOvýcH družStev 
(SčmBd) sdružuje 650 bytových 
družstev a společenství vlastníků 
a letos oslaví už 50 let od svého 
založení. SčmBd vznikl v roce 1969 
pod názvem český svaz bytových 
družstev.
l na podporu bydlení vyna-
ložil náš stát za posledních dvacet 
let 232 miliard korun.
l vídeňané Bydlí výrazně levněji 
než lidé v praze. vídeňský parla-
ment schválil nové stavební před-
pisy, které zavádí stavebníkům po-
vinnost v každém novém bytovém 
projektu vyčlenit pro „sociální bydle-
ní“ alespoň dvě třetiny plochy.
l české doMácnosti se budou 
muset smířit se zdražováním tepla a 
dodávek vody. u tepla nové ceníky 
říkají, že to bude o 12 až 16 procent 
a u vody o 4 až 5 procent.
l v čr Se pOtýká většina druž-
stev s neplatiči. naši funkcionáři 
SčmBd se tázali v cizině právě na 
tento problém. například v rakous-
ku, německu či Švédsku je to nasta-
veno tak, že když nájemník 3x ná-
jemné nezaplatí, tak v bytě končí…
l statutární Město Havířov 
hodlá v příštích 5 letech investovat 
až 500 milionů korun do oprav by-
tového fondu. neodkladně je tře-
ba opravit zejména nevyhovující 
výtahy a provést generální opravy 
elektroinstalací. nadále pak bude 
pokračovat zateplování a celkové 
sanace domů, aby jejich provoz byl 
nejen úsporný, ale také uživatelsky 
komfortní.  (red)

CO NÁS ZAJÍMÁ

zlaté deště krásně ozdobily na jaře celý Havířov…

Osobností máme v Havířově mnoho
Všechny nelze vždy ani vyjmenovat, 
tak město Havířov vybírá každým 
rokem alespoň několik nejlepších.
Letos to byly opět osobnosti kultu-
ry, sportu, sociální oblasti, ale i ty, 
které se zasloužily o společensky 
prospěšné aktivity. Z kulturní ob-
lasti zmíním například paní Boženu 
BÍLKOVOU za dlouholetý přínos k 

rozvoji kulturního dění v Havířově 
a také za příkladný rozvoj spolko-
vého života. V této oblasti nebyl 
opomenut ani Oldřich RAJSIGL, 
jehož sedmikilový snář zdobí Mu-
zeum kuriozit v Pelhřimově.
Ve sportovní oblasti máme osob-
ností mnoho, ať již ve skupině do-
spělých nebo mládeže. (red)

Tak se ještě setkáváme

Oznámení o přerušení 
dodávek teplé vody
Dovolujeme si vám oznámit, že 
ve dnech 8. 7. – 12. 7. 2019 bude 
uskutečněna celková odstávka 
dodávek tepla. Přerušení dodá-
vek tepla proběhne z důvodu 
plánovaných oprav a údržby na 
zařízení pro výrobu a rozvod tep-
la dodavatele primární tepelné 

energie společnosti Veolia ener-
gie ČR, a.s. Vzhledem k technolo-
gickým aspektům rozvodné sítě 
bude tedy systém centralizova-
ného zásobování teplem plně 
funkční pro všechny koncové 
odběratele nejpozději dne 13. 7. 
2019. Děkujeme za pochopení.

Yvettka v „Heliosu“
pěkný dárek dostali k 10. výročí za-
ložení klienti havířovského domova 
seniorů HelIOS. přijela jim zazpívat 
neuvěřitelně svěží yvetta Simonová. 

Senioři si s nadšením připomněli 
svoje mladá léta prostřednictvím 
mnoha písní, které před lety zněly 
v našich přijímačích. (hak)

v posledním – vánočním vydání roku 
2018 jsem v kursivce na str. 1 uvedla, 
že po 15 letech budu muset z rodin-
ných důvodů svoji činnost pro Hd 
ukončit. ale opět platí rčení – ni-
kdy neříkeJ nikdy. Život plyne 
a zařídí vše po svém. v našem sbd 
se udála řada věcí, včetně té, že 
paní ředitelka simona Martiňáková 

kozlová se potřetí stala maminkou. 
porodila chlapečka a nastoupila na 
mateřskou dovolenou. ekonomická 
náměstkyně paní simona komendo-
vá ji zastupuje a má práce a starostí 
až nad hlavu. i proto jsme se spolu 
dohodly, že ještě v roce 2019 polo-
letník udělám. Jeho další číslo vyjde 
počátkem prosince. (hak)

Co možná nevíte
v červnu nás, kromě jiného, čeka-
jí volby do všech orgánů Svazu 
českých a moravských bytových 
družstev (sčMbd). náš svaz do 
roku 2019 vstoupil jako sebevědo-
mý reprezentant cca 650 bytových 
družstev a společenství vlastníků, 
který letos oslaví 50. výročí od své-
ho založení.
sčMbd vznikl na ustavujícím sjez-
du ve dnech 19. – 20. 2. 1969 pod 
názvem český svaz bytových druž-
stev (čsbd), a to z iniciativy funk-
cionářů členských družstev. k zá-
sadnímu přelomu v činnosti sčMbd 
došlo po celonárodní konferenci v 
lednu 1990. na následujícím mimo-
řádném sjezdu čsbd byla změněna 
organizační struktura svazu, došlo 
k přejmenování na sčMbd a svaz 
začal v nových ekonomických a po-
litických podmínkách fungovat na 
principu dobrovolnosti členství.
Členství ve svazu přináší byto-
vým družstvům a společenstvím 
vlastníků zázemí a metodickou 
podporu v nelehké a komplikova-
né oblasti správy bytového fon-
du. prostřednictvím svého členství 
mohou členové sdílet a řešit spo-
lečné problémy ve všech oblastech 
dotýkajících se bydlení. smyslem 
existence sčMbd je samozřejmě i 
prosazování zájmů správců bytové-
ho fondu. Tuto významnou úlohu 
svazu si uvědomujeme zejména 
při jednáních s politiky a zástup-
ci státní správy. Početná členská 
základna je při těchto jednáních 
velmi významná, což se naposle-
dy ukázalo při předání petice za 
posílení práv družstev a spole-
čenství vlastníků jednotek.

zdroj:
časopis Bytová družstva

Patrony jsou žáci
na sídlišti šumbark je čerstvě vy-
sazeno 29 habrů, a to podél ulice 
Marie pujmanové, tedy nedaleko 
nově zrekonstruované základní ško-
ly. Žáci pátých a šestých tříd z této 
školy se o stromy budou starat, aby 
zdárně rostly a prospívaly. chlap-
ci a děvčata přistupují ke své práci 
pro životní prostředí velice odpo-
vědně. slibují, že budou stromy za-
lévat, aby prospívaly v suchém ob-
dobí. také zabrání, aby ze stromů 
někdo lámal větve, trhal listy, nebo 
se k němu jakkoli špatně choval. a 
to je jistě velmi prospěšná věc.

(red)
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Mezinárodní sochařská sympo-
zia začala v roce 2000 pod Lan-
dekem v Ostravě. Havířovský 
sochař MgA. Martin KUCHAŘ s 
malým kolektivem přátel si tehdy 
předsevzal, že každým druhým 
rokem pozve do Ostravy sedm 
nebo osm sochařů ze světa, aby 
zde tvořili mnohatunové kamen-
né objekty, které po skončení 
sympozia budou zdobit různá 
prostranství. Jeho nápad se ujal 
a sochy jsou k vidění nejen v Os-
travě, ale také v sochařském par-
ku, který časem po různých peri-
petiích vznikl v Těrlicku-Hradišti. 
Tento park nabízí mnoho děl a so-
chaři z různých koutů světa se 
zde mohou prezentovat.
výjimečnosti tohoto sochařského 
sympozia jsou si vědomi i zastupi-
telé a rada obce těrlicko, kteří po 
dlouhých devíti letech nabídli sochaři 
martinu kuchařovi a jeho malému 
spolku (zajišťujícímu kontakty a vše 

potřebné k plné spokojenosti účast-
níků) spoluúčast na konání této zají-
mavé a zcela ojedinělé akce.
a tak začátkem srpna do těrlicka 
přijedou sochaři např. ze Slovinska, 
Itálie, ruska, Iráku a dalších států a 
do září t. r. budou opět „vdechovat“ 
do kamene své představy. akce je 
náročná po finanční stránce – je 
třeba zajistit tuny kamene, letenky, 
ubytování, stravu a „kapesné“ pro 
sochaře. mga. martin kuchař má už 
od ledna práce víc než dost, proto-
že vše chce jako vedoucí osobnost 
této akce zajistit na vysoké úrovni. 
pozvané sochaře zná z podobných 
sympozií pořádaných ve světě, kam 
je rovněž zván.
tak nezapomeňte, že svět se slétne 
do těrlicka a vy můžete od 10. srpna 
do začátku září vidět v obci těžkou 
práci sochařů takříkajíc „naživo“. Ho-
tové objekty se převezou opět do 
krásného parku pod „Babí horou“ v 
těrlicku-Hradišti. (hak)

Co nového od července?
Ve městě, kde žijeme, i v našem 
SBD se toho událo opravdu hod-
ně. A já se na závěr své dlouhé 
novinářské činnosti již druhým 
rokem snažím pro vás vše za-
chytit do našeho „pololetníku“. 
Budu ráda, když mi pomůžete i 
vy mapovat, co se za půl roku ve 
vašem domě či ve správě SBD 

děje. Určitě se toho děje hod-
ně – ať už se jedná o věci dob-
ré, nebo horší. Já se těším na 
vaše písemné příspěvky i foto-
grafie. Budete-li chtít, posílej-
te mi je do konce října t. r. na 
e-mail: KucharovaHanka@se-
znam.cz.

(hak)

Svět přijede do obce Těrlicko

konečně se rozšiřují parkoviště. Hluk se musí vydržet.

Ze zprávy k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu 
na vypořádání výsledku hospodaření pro jednání
Shromáždění delegátů dne 27. 5. 2019
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 
V ROCE 2018
k 31. 12. 2018 spravovalo naše druž-
stvo celkem 10 033 bytů a rodinných 
domů, z toho ve vlastnictví družstva 
7 178, ve vlastnictví jiných osob pak 
2 855 bytů. dalších 22 bytů ve vlast-
nictví družstva je pak spravováno jiný-
mi subjekty než družstvem, a to spole-
čenstvími vlastníků jednotek s právní 
subjektivitou, která v minulosti odešla 
k jinému správci s tím, že na těchto 
domech zůstaly ještě některé bytové 
jednotky ve vlastnictví našeho druž-
stva. celkem tedy družstvo vlastnilo 
k 31. 12. 2018: 7 200 bytů a rodinných 
domů a 724 garáží, přičemž z toho 4 
garáže jsou rovněž ve správě jiných 
subjektů. 
v roce 2018 nadále probíhaly převo-
dy bytů a garáží do osobního vlast-
nictví. ke konci roku 2018 jsme takto 
od roku 1993 převedli celkem 3 132 
bytů a 413 garáží, z toho pak během 
roku 2018 bylo převedeno 117 bytů 
a 8 garáží. 
v hodnoceném období, období roku 
2018, bylo realizováno 391 převodů 
družstevních podílů, z toho bylo 237 
převodů na osoby cizí. povoleno bylo 
219 podnájmů. k 31. 12. 2018 evidova-
lo družstvo celkem 9 249 svých členů, 
z toho 42 členů nebydlících. 
k 31. 12. 2018 vykonávalo sbd Haví-
řov správu, včetně vedení účetnictví, 
celkem 163 společenstvím vlastníků 
jednotek s právní subjektivitou a vedlo 
účetnictví malému bytovému družstvu 
s celkovým počtem 40 jednotek (36 
bytů a 4 nebytové prostory). 
co se týče pracovníků družstva, za-
městnávali jsme v roce 2018 průměr-
ně celkem 57 zaměstnanců, přičemž 
8 jich bylo vedeno v dělnickém stavu. 
průměrná měsíční mzda dosáhla za 
rok 2018 výše 29 620 kč. 
nyní pár zásadních skutečností, které 
vypovídají o finančním hospodaření 
našeho družstva v uplynulém obdo-
bí a které jsou také obsahem audito-
vané účetní závěrky za toto uplynulé 
období.
Můžeme konstatovat, že tak, jako 
v předchozích obdobích, i v roce mi-
nulém se nám podařilo vypořádat se 
se schváleným finančním plánem pro 
rok 2018. 
co se týče finanční situace družstva, 
k  31. 12. 2018 dosahoval finanční 
majetek družstva výše 319 047 371 
korun. z této částky bylo na běžných 
účtech a termínovaných účtech ulo-
ženo 102 276 065 kč, hotovost v po-
kladně družstva dosahovala výše 
264 337 korun, ceniny jsme k tomuto 
datu evidovali ve výši 1 538 kč, zbý-
vající finanční majetek byl pak uložen 
v cenných papírech, a to v cenných 
papírech pod správou aktiv pro in-
stitucionální klienty české spořitelny, 
a to ve výši 216 505 431 kč. oproti 
stejnému období roku 2017 evidujeme 
zvýšení finančního majetku k 31. 12. 
2018 o 37 754 542 kč. 

Hospodaření roku 2018 bylo ukonče-
no ztrátou, která před zdaněním činila 
–10 826 kč. 
tato ztráta je tvořena ztrátou středisek 
bytového hospodářství v celkové výši 
–185 601 kč a ziskem středisek ostat-
ního hospodaření ve výši 174 775 kč. 
pro rok 2018 bylo plánováno ztrátové 
hospodaření. ztráta měla dosáhnout 
–1 mil. kč. 
daň z příjmu byla vypočtena ve výši 
530 990 kč. Hospodářský výsledek za 
celé družstvo tak po zdanění předsta-
vuje ztrátu ve výši –541 816 kč. 
ztráta středisek bytového hospodář-
ství zahrnuje plusové zůstatky provo-
zů domů ve výši 700 347 kč a mínu-
sové zůstatky provozů domů ve výši 
–885 948 kč. 
střediska ostatního hospodaření 
skončila své hospodaření za uplynu-
lé období se ziskem ve výši 174 775 
korun, po promítnutí již zmíněné daně 
z příjmu právnických osob předsta-
vuje hospodaření pak ztrátu ve výši 
–356 215 kč. 

NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ 
HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
ZA ROK 2018
Vážení delegáti, je navrženo násle-
dující rozdělení zisku a vypořádání 
ztráty za rok 2018:
1. zisk z nebytových prostor na do-
mech, tedy těch, které byly původně 
financovány členskými podíly (vklady) 
našich členů, ve výši 1 355 837 kč 
bude přidělen dle platné vnitrodruž-
stevní legislativy do statutárních fon-
dů těch domů, kde se daný nebytový 
prostor nachází.
2. ztráta středisek ostatního hospoda-
ření včetně daňové povinnosti a zahr-
nutí přídělu zisku z nebytových prostor 
na domech, kde jsou pronajímány ne-
bytové prostory, jejichž výstavba byla 
financována členskými podíly (vklady) 
členů daného domu, ve výši celkem 
–1 712 052 kč bude uhrazena z ne-
dělitelného fondu družstva. 
3. ztráta středisek bytového hospo-
dářství ve výši –185 601 kč, sestávají-
cí z plusových a mínusových zůstatků 
provozů domů, bude vypořádána tak, 
že plusové i mínusové zůstatky provo-
zů domů budou zúčtovány s příslušný-
mi statutárními fondy těchto domů.

PÁR DALšÍCH iNfORmACÍ 
O HOSPODAŘENÍ NAšEHO 
DRUŽSTVA ZA UPLYNULÉ 
ObDObÍ
celkové náklady družstva za uplynu-
lé období dosáhly částky 201 862 tis. 
korun, z toho 110 452 tis. kč připadá 
na střediska bytového hospodářství. 
u středisek ostatního hospodaření 
pak tedy činily náklady za uplynulý 
rok 91 410 tis. kč.
celkové výnosy družstva za rok 2018 
dosáhly výše 201 851 tis. kč, z to- 
ho na bytové hospodářství připadalo 
110 267 tis. kč, na střediska ostatního 
hospodaření pak 91 584 tis. kč. 

(pokračování na str. 5)
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Náš rozhovor se nesl spíše v rovi-
ně různých problémů a nedostat-
ků, které je třeba neodkladně řešit. 
Začali jsme čištěním fasád zatep-
lených domů.
„Fasády jsou dobrým pláštěm pro 
naše paneláky, a tak o jejich vzhled 
a účinnost musíme dobře pečovat. 
není žádným tajemstvím, že se na 
nich mohou objevovat mechy, lišejní-
ky a podobné náletové rostliny, takže 
jsme začali s jejich čištěním již v roce 
2016. po vyčištění dává firma 5letou 
záruku na kvalitu odvedené práce. 
v roce 2017 jsme nechali vyčistit 12 
domů, v roce 2018 to bylo domů 16 a 
v letošním roce počítáme s vyčištěním 
dalších 22 domů…“
tento problém není ale jediným, kte-
rý musí neodkladně pan náměstek 
se svými pracovníky řešit. Jedná se 
například o nevhodné hliníkové elek-
troinstalace v bytech, různě vadné a 
ucpané kanály, které narušují třeba 
potkani, špatné kachle na některých 
balkónech, kterými pak zatéká… pů-
vodní jsou také střešní svody na do-
mech, a to zdaleka není vše. už na 
první pohled se to jeví jako neskuteč-
ně velká porce nutné práce.
naše paneláky byly totiž původně sta-
věny tak, aby vydržely 50 let. a tato 

doba u mnoha z nich už dávno uply-
nula. Takže opravy a stálá údržba 
jsou naprostou nutností. dlouhá léta 
stávající stav samozřejmě stačil, ale 
zub času se nedá zastavit. ten bez 
varování stále hlodá…
„Řešit se musí vše postupně, ale ko-
nec oprav je prostě v nedohlednu. v 
SBd se všichni snažíme o družstevní 
majetek pečovat co nejlépe, aby bylo 
vše v pořádku a aby se lidem dobře 

bydlelo. Hodně velkým a velmi dob-
rým zásahem do životnosti domů byly 
komplexní opravy, které se nám po-
dařilo zajistit v poměrně krátkém čase 
už u téměř 90 proc. domů. víme, že 
asi 6 proc. domů si tyto kO nepřálo, 
takže tam bude v budoucnu ještě co 
dělat…“
v rozhovoru by se dalo pokračovat do 
nekonečna, neboť záležitostí, které je 
třeba řešit, je stále ještě mnoho. ale 
dali jsme vám možnost trochu nahléd-
nout do problematiky technického od-
dělení stavebního družstva, abyste si 
udělali alespoň malý obrázek o tom, 
co se kromě ekonomických a dalších 
důležitých věcí ve správě sdb řeší.

Ptala se:
Hana KUCHAŘOVÁ

Kanalizace a elektroinstalace, hlavní úkoly dne Co se událo

Víte, co je bikesharing?
Jde o moderní metodu půjčování jízd-
ních kol ve městě. také Havířov počítá 
s jejím zavedením, a to od července 
do konce září tohoto roku. na financo-
vání tohoto projektu bude na příští rok 
uvolněno z rozpočtu města 2,4 mil. kč. 
služba spočívá v možnosti zapůjče-
ní jízdního kola 24 hodin denně. díky 
uživatelské aplikaci lze zjistit nejblíže 
zaparkované kolo. v dodrženém ča-
sovém úseku 15 min. je použití kola 
zcela zdarma, toto hradí město. po 
dobu dalších 45 min. bude platba pro 
uživatele 25 kč. ve městě by mělo být 
50 míst se stovkou všem dostupných 
jízdních kol.  (red)

Městská realitní agentura zahájila 
sanaci dvou zdravotnich středisek v 
Havířově-podlesí – na dlouhé třídě 
za více než 18,6 mil. korun a na stu-
dentské ulici s rozpočtem cca 12,5 
mil. korun. další tři zdravotní stře-
diska jsou nyní ve fázi výběru ad-
ministrátora veřejné zakázky. tam, 
kde se již od února 2019 pracuje, 
se počítá s ukončením na podzim 
letošního roku.

r r
Již koncem roku 2018 projedna-
lo zastupitelstvo města plánovaný 
rozpočet pro Havířov na tento rok. 
celkové příjmy města jsou stano-
veny částkou 2 035 372,00 tis. kč. 
největší část tvoří daňové příjmy. 
výdaje města se předpokládají ve 
výši 2 110 648,00 tis. kč.

r r
V únoru 2019 město ocenilo dárce 
krve. zlatou Jánského plaketu za 
40 odběrů získalo letos 34 dárců. 
zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů ob-
drželo 29 dárců, zlatý kříž 2. třídy 
za 120 odběrů 22 dárců a zlatým 
křížem za 160 odběrů bylo oceněno 
15 dárců. plaketu ččk dar krve 
– dar Života za 250 odběrů zís-
kalo 8 dárců a 1 dárce pak byl oce-
něn plaketou za obdivuhodných a 
úctyhodných 300 odběrů. ocenění 
obdrželi od města velké poděkování 
a dárky. (red)
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technický náměstek Bc. aleš Bur-
Gert.

pro náš časopis jsem si kromě jiného připravila také malý rozhovor s novým 
technickým náměstkem, sympatickým bc. alešem burGerteM. Jako pra-
covníka našeho sbd ho téměř všichni znají, takže není žádným nováčkem. 
ale vzhledem k velkému objemu práce v této funkci není divu, že od roku 
2017 se vhodný čas pro jeho představování našel až nyní.



představenstvo družstva pracovalo 
od řádných voleb v roce 2017 v jede-
náctičlenném složení, po úmrtí člena 
představenstva ing. Jiřího Honyše 
v červenci 2018 pak ve složení dese-
tičlenném. představenstvo družstva 
pracovalo v celém uplynulém období 
dle předem stanoveného časového a 
věcného harmonogramu a na svých 
zasedáních se kromě plánovaných 
problematik zabývalo také aktuálními 
problémy, které vyplynuly z běžného 
provozu družstva. 
na svých jednáních se představenstvo 
zabývalo především hospodářskými 
výsledky družstva, finanční situací 
družstva, běžnou údržbou našich do-
mů, přípravou komplexních oprav a 
oprav většího rozsahu, včetně jejich 
financování, problematikou čištění 
fasád, problematikou ochrany osob-
ních údajů ve smyslu Gdpr, vymá-
hání dlužných pohledávek, možnostmi 
zvýšení bezpečnosti ve spravovaných 
domech a rovněž návrhy na úpravy 
stanov družstva. 
členové představenstva nadále aktiv-
ně pracují v odborných komisích, které 
předkládají zprávy dle své odbornosti 
pro jednání zasedání představenstva 
s tím, že tyto komise se scházejí rov-
něž pravidelně, a to na základě časo-
vého a obsahového plánu práce. 
PLNěNÍ HLAVNÍCH úKOLů 
PRO ROK 2018/2019
nyní bych vás rád seznámil s plněním 
usnesení loňského shromáždění dele-
gátů a kontrolou plnění hlavních úkolů 
pro rok 2018/2019, které byly předsta-
venstvu uloženy. 
shromáždění delegátů dne 28. 5. 2018 
v ukládací části c. usnesení uložilo 
představenstvu zajistit plnění 
1. Hlavních úkolů ve znění bodů 3.1. - 
3.4. usnesení části a.
dle bodu 3.1.) realizovat komplexní 
opravy a opravy většího rozsahu s při-
jetím úvěru u domů: 
a) bloku d23, středisko 186, ul. úzká 
1378/13, Havířov-prostřední suchá, 
současně s přijetím úvěru do max. vý-
še 800.000,- kč, splatností max. 20 
let, na financování této opravy, včet-
ně zajištění úvěru zástavním právem 
k nemovitostem, 
Oprava byla provedena v měsících 
6–8/2018.
b) bloku 279, středisko 401, ul. okra-
jová 1410/49, 1411/47, Havířov-podle-
sí současně s přijetím úvěru do max. 
výše 5 mil. kč, splatností max. 20 let, 
na financování této opravy, včetně za-
jištění úvěru zástavním právem k ne-
movitostem, 
Oprava nebyla realizována, jelikož 
z vypracované projektové doku-
mentace vyplynula potřeba většího 
rozsahu opravy, než bylo původně 
plánováno. S ohledem na tuto sku-

tečnost bude opětovně předloženo 
Shromáždění delegátů schválení 
čerpání úvěrových zdrojů u toho-
to domu, neboť zřejmě nebudeme 
schopni vyřídit úvěrovou angažo-
vanost za podmínek schválených 
v loňském roce. 
c) bloku 268, středisko 312, ul. nad 
terasou 1169/18, 1168/16, 1167/14, Ha-
vířov-podlesí současně s přijetím úvě-
ru do max. výše 8,5 mil. kč, splatností 
max. 20 let, na financování této opravy, 
včetně zajištění úvěru zástavním prá-
vem k nemovitostem, 
Oprava nebyla realizována, jelikož 
z vypracované projektové doku-
mentace vyplynula potřeba většího 
rozsahu opravy, než bylo původně 
plánováno. S ohledem na tuto sku-
tečnost bude opětovně předloženo 
Shromáždění delegátů schválení 
čerpání úvěrových zdrojů u toho-
to domu, neboť zřejmě nebudeme 
schopni vyřídit úvěrovou angažo-
vanost za podmínek schválených 
v loňském roce. 
dle bodu 3.2.) pokračovat v optimaliza-
ci pracovních postupů správy družstva 
za účelem zlepšení informovanosti a 
spolupráce s výbory členských samo-
správ, společných výborů a výborů 
společenství vlastníků jednotek. 
Na základě přijetí nového organi-
začního řádu, který nabyl účinnos-
ti 1. 1. 2018, pokračovalo družstvo 
v průběhu roku 2018 ve smyslu 
vyjmenovaného úkolu uložené-
ho Shromážděním delegátů v op-
timalizaci řízení lidských zdrojů tak, 
aby bylo možné vykonávat správu 
vlastního i svěřeného majetku účin-
něji a hospodárněji. V závěru roku 
2018 byla účinnost nového organi-
začního řádu vyhodnocena a orga-
nizační řád byl dodatkován, neboť 
ne všechna opatření zahrnuta do 
nového organizačního řádu se je-
vila jako účinná. Další práci na op-
timalizaci postupů správy družstva 
poněkud omezilo podání výpovědí 
5 zaměstnanců družstva v prvním 
čtvrtletí letošního roku, kteří dle je-
jich vyjádření odcházejí za kariér-
ním růstem a vyššími výdělky, což 
v současné době, kdy je velmi níz-
ká nezaměstnanost a pracovních 
příležitostí je velké množství, je po-
chopitelné. Můžeme také dovozo-
vat, že nebyli ochotni akceptovat 
vyšší nároky kladené na zaměst-
nance v souvislosti s novým orga-
nizačním řádem a novými postupy 
ze strany vedení družstva. Z uve-
deného je patrné, že tomuto úko-
lu je nutné intenzívně se věnovat 
i nadále. 
dle bodu 3.3.) pokračovat v aktivním 
přístupu ve vymáhání pohledávek 
družstva a využívat všechny dostup-

né legislativní možnosti za účelem vy-
možení těchto pohledávek.
Dle výsledků hospodaření za loňský 
rok došlo ve stavu běžných pohle-
dávek z „nájemného“ ke snížení o 
699 tis. Kč, kdy stav dlužných po-
hledávek k 31. 12. 2017 respektive 
k 7. 1. 2018 činil 3.484 tis. Kč a k  
31. 12. 2018 respektive k 7. 1. 2019 
činil 2.785 tis. Kč, přičemž z této 
výše dlužných pohledávek připadá 
1.638 tis. Kč na dluhy po splatnosti 
do 30 dnů. Tyto pohledávky připa-
dají na „dlužníky“, kteří jsou větši-
nou závislí na sociálních dávkách či 
termínu výplaty důchodů a nejsou 
schopni tedy ani tento jednoměsíční 
dlužný nájem vyrovnat. 
U dlužných pohledávek, které již 
mají vymahatelný titul, došlo v prů-
běhu roku 2018 k nárůstu o 468 tis. 
korun a k úhradě 950 tis. Kč těchto 
pohledávek. Jejich stav tak k 31. 12. 
2018 po provedeném odpisu pohle-
dávek činí 8.312 tis. Kč oproti ulti-
mu roku 2017, kdy jejich stav činil 
10.046 tis. Kč. K těmto dlužným po-
hledávkám již má družstvo vytvoře-
ny opravné položky ve výši 1.254 
tis. Kč, což v konečném důsledku 
představuje reálnou výši dlužných 
pohledávek s vymahatelným titulem 
ve výši 7.058 tis. Kč. 
Z výše uvedeného je patrné, že prá-
ce s pohledávkami je na velmi dobré 
úrovni, avšak je také nutné tomuto 
úkolu se nadále věnovat. 
dle bodu 3.4.) přijmout příslušná 
opatření v rámci stavebního byto-
vého družstva Havířov a spravova-
ných společenství vlastníků jednotek 
k ochraně osobních údajů ve smyslu 
nařízení evropského parlamentu a 
rady (eu) 2016/679 ze dne 27. dub-
na 2016 o ochraně fyzických osob 
(Gdpr – General data protection 
regulation),  které stanovuje pravidla 
pro zpracování osobních údajů v ev-
ropském prostoru.
Družstvo v rámci plnění tohoto za-
daného úkolu stanovilo harmono-
gram realizace přijatých opatření 
k ochraně osobních údajů, jehož 
plnění je předkládáno k projedná-
ní představenstvu družstva. Dosud 
bylo zejména zrealizováno: likvida-
ce agendy neúspěšných uchazečů 
o zaměstnání, zneplatnění přístupu 
k používání rodných čísel klientů, 
aktualizace používaných formulářů, 
úprava smluvních vztahů s některý-
mi dodavateli a odběrateli, předlože-
ní návrhu vnitrodružstevní směrnice 
k ochraně osobních údajů, proško-
lení funkcionářů družstva. Všech-
ny úkoly stanovené vyjmenovaným 
harmonogramem nebyly nebo ne-
mohly být splněny hlavně proto, že 
dosud (do doby přípravy Shromáž-
dění delegátů) nebyl schválen český 
zákon, který by GDPR aplikoval do 
české legislativy. Je tedy zřejmé, že 
i tento úkol bude znovu zařazen ke 
schválení Shromáždění delegátů na 
další období. 
iNfORmACE O SEmiNÁŘi
o důležitých tématech a problémech, 
kterými se představenstvo také pra-

videlně zabývá na svých zasedáních, 
byli předsedové výborů samospráv 
informováni na družstevním seminá-
ři, který se konal 11. 10. 2018. v úvo-
du semináře vystoupil zástupce firmy 
Grattis, s.r.o. se svou prezentací, 
týkající se deratizace a dezinsekce. 
v rámci semináře byli dále přítomni 
seznámeni s obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (Gdpr) a 
pravidly, které je nutno dodržovat při 
výkonu činností funkcionářů družstva. 
součástí semináře byla také realiza-
ce vyúčtování služeb, a to z pohledu 
nutnosti stanovení jednotlivých termínů 
a nejčastější chybovosti při provádě-
ní odečtů měřičů teplé a studené vo-
dy. na toto téma pak plynule naváza-
la problematika rozdělovačů topných 
nákladů a poměrových měřidel teplé 
a studené vody s důrazem na nové 
technologie. účastníkům semináře byly 
představeny rovněž možnosti zvýšení 
bezpečnosti v domech a jednotlivých 
bytech. dále byl seminář zaměřen na 
problematiku umisťování klimatizač-
ních jednotek v domech a v neposlední 
řadě se seminář věnoval čištění fasád, 
o které je z řad zástupců domů čím dál 
větší zájem. 
ZměNA STANOV
představenstvo družstva se na svých 
zasedáních věnovalo také otázce 
změny stanov a předloží na dopo-
ručení právního zástupce dnešnímu 
zasedání shromáždění delegátů ke 
schválení změny stanov týkající se:
1) stanovení výše dalších členských 
vkladů při obsazování uvolněných 
družstevních bytů,
2) zmocnění k provedení převodů 
družstevního podílu. 
ad1) stanovení výše členského vkla-
du dle současného právního výkladu 
nestačí mít pouze ve vnitrodružstevní 
směrnici, ale je žádoucí mít ustano-
vení o tom, že ocenění dalšího člen-
ského vkladu provede soudní znalec 
určený představenstvem družstva, 
také ve stanovách. 
ad2) v případě, že bude převod 
družstevního podílu realizovat 
zmocněnec na základě plné moci, 
bude muset udělená plná moc ob-
sahovat specifikaci družstevní jed-
notky, ke které vznikne nabyvateli 
právo nájmu a oprávnění zmocněn-
ce podepsat smlouvu či oznámení o 
převodu družstevního podílu. tímto 
způsobem družstvo učiní za dost tzv. 
obecné prevenční povinnosti, podle 
které by mohl zmocnitel požadovat 
po družstvu náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s převodem družstevní-
ho podílu, pokud by družstvo nemělo 
ověřeno, že tzv. generální plná moc 
byla určena i pro účely převodu druž-
stevního podílu. 
z minulých setkání s vámi, zástupci 
výborů samospráv, na aktivech a se-
minářích vzešel také požadavek ome-
zit počet bytů, ke kterým mají členové 
družstva v souvislosti s vlastnictvím 
družstevního podílu právo nájmu. bo-
hužel však již existuje judikát vrchního 
soudu v olomouci jakožto odvolacího 
soudu, který potvrdil usnesení kraj-

4

(pokračování na str. 5)

Vážení delegáti, vážení hosté,
úkolem dnešní zprávy představenstva je informovat vás především o čin-
nosti představenstva družstva za uplynulé období a o plnění usnesení 
přijatých loňským shromážděním delegátů. 
S výsledky hospodaření, tak abychom mohli řádně projednat a schvá-
lit účetní závěrku za uplynulý rok, jak nám ukládá zákon o obchodních 
korporacích i naše stanovy, a to včetně návrhu na vypořádání hospo-
dářského výsledku. S tím vás seznámí ekonomická náměstkyně v sa-
mostatné zprávě. 

Ze zprávy představenstva o činnosti družstva pro jednání Shromáždění delegátů SbD Havířov 
dne 27. května 2019 přednesené předsedou družstva ing. miROSLAVEm TREfiLEm



ského soudu v ostravě, že mimo jiné 
družstvo nemá právo ve stanovách 
tento počet bytů omezit, neboť by ve 
svém důsledku znamenalo omezení 
převoditelnosti družstevního podílu, 
což zákon (zok) nedovoluje. 
ODVOLÁNÍ PROTi VYLOUČENÍ
Z DRUŽSTVA 
(*osobní údaje v rámci Gdpr byly 
vymazány)
na program dnešního zasedání shro-
máždění delegátů bylo také zařazeno 
odvolání proti rozhodnutí představen-
stva družstva.
členka družstva – paní d. Menšíko-
vá, opakovaně porušovala povinnost 
člena družstva uloženou článkem 9 
odst. 1, písm. d) stanov družstva ve 
znění: „platit řádně nájemné a úhrady 
za plnění spojená s užíváním bytu a 
související služby anebo zálohy na 
ně“ (dostala se do prodlení s hraze-
ním nájemného). 
z důvodu opakovaného porušování 
uvedené povinnosti člena družstva 
byla jmenované v souladu s § 615 
zákona o obchodních korporacích 
zaslána dne 5. 11. 2018 výstraha ob-
sahující výzvu, aby přestala uvedenou 
povinnost porušovat a odstranila její 
následky, (přičemž její dluh bez příslu-
šenství činil k datu odeslání výstrahy 
částku 59.726,- kč). 
paní Menšíkové byla k uvedenému 
odstranění následků (splacení dluhu) 
poskytnuta lhůta do 7. 12. 2018.
Jelikož členka paní Menšíková ne-
odstranila následky porušování své 
povinnosti ve stanovené lhůtě (neu-
hradila svůj dluh a nezačala pravidel-
ně hradit nájemné), rozhodlo předsta-
venstvo družstva dne 29. 1. 2019 o 
jejím vyloučení z družstva.
paní Menšíková podala proti uve-
denému rozhodnutí představenstva 
družstva odvolání, které bylo doru-
čeno družstvu dne 4. 3. 2019, tedy 
ve lhůtě stanovené zákonem. 
obsahem námitek paní Menšíkové 
proti vyloučení je velmi stručný popis 
její sociální situace a konstatování, že 
do „neřešitelné“ finanční situace se 
dostala z důvodu těhotenství a na-
rození syna. slíbila dlužnou částku 
uhradit formou převodu družstevního 
podílu na kamarádku, která jí údajně 
poskytne finanční podporu na úhradu 
dluhu. k úhradě se zavázala do 7 dnů, 
což nesplnila.
dluh paní Menšíkové vůči družstvu ke 
dni 6. 5. 2019 činil 113.715,- kč spolu 
s náklady řízení ve výši 24.102,- kč, a 
to bez vyčíslení úroků z prodlení, kte-
ré se dopočítávají až k datu úhrady. 
družstevní podíl paní Menšíkové je již 
navíc postižen exekučním příkazem, 
v jehož výroku je explicitně formulo-
ván zákaz převodu družstevního podí-
lu, jmenovaná tak již nemůže nakládat 
s družstevním podílem a exekutor vy-
hlásí dražbu na její družstevní podíl. 
dražba však s sebou přináší jistá 
rizika, a to především tím, že je to 
proces zdlouhavý a v případě, že se 
k dražbě přihlásí jiní věřitelé, nemusí 
být pohledávka družstva uspokojena 
v plné výši, nebo vůbec. s ohledem 

na všechny skutečnosti tohoto přípa-
du, je navrženo delegátům zamítnutí 
jejího odvolání a potvrzení rozhodnutí 
představenstva ze dne 29. 1. 2019 o 
jejím vyloučení z družstva, a to pod-
mínečně, kdy se jmenované poskytuje 
„možnost na obnovení členství“, splní-
li podmínku úhrady dluhu v plné výši, 
včetně úroků z prodlení a nákladů 
řízení do 30. 6. 2019. v případě, že 
dojde k úhradě dluhů ve stanovené 
výši, družstvo exekuční příkaz vez-
me zpět. 
DODATEK KE SměRNiCi 
Č. 5/2017
v rámci posílení činnosti realitní kan-
celáře družstva přijalo představenstvo 
družstvo na svém letošním dubno-
vém zasedání dodatek č. 1/2019 ke 
směrnici č. 5/2017 k činnosti realitního 
střediska sbd Havířov s tím, že před-
mětem tohoto dodatku je možnost vy-
platit provizi osobě, která naší realitce 
přivede nového klienta. 
pokud bude nový klient inzerovat 
převod či prodej bytu nebo jiné ne-
movitosti prostřednictvím naší realitky, 
obdrží zprostředkující osoba provizi 
ve výši 500,- kč, pokud nový klient 
uzavře s naší realitkou zprostředkova-
telskou smlouvu na prodej bytu či jiné 
nemovitosti, obdrží zprostředkovatel 
provizi ve výši 1 000,- kč.
VYúČTOVÁNÍ SLUŽEb
dne 23. 4. 2019 bylo předáno vyúč-
tování služeb za rok 2018 k distribuci 
zástupcům domů na obvodní bytové 
správy a rovněž v tento den započalo 
rozesílání poštou s tím, že do konce 
měsíce května běží reklamační obdo-
bí a poté (v poslední dekádě června) 
budou postupně vypláceny případné 
přeplatky z tohoto vyúčtování. prů-
měrná cena za 1 GJ v rámci družstva 
(dodavatel Hts) dosáhla za rok 2018 
výše 628,38 kč, včetně dpH (za rok 
2017 to bylo 581,83 kč). 
ZměNY NÁJEmNÉHO 
K 1. 7. 2019
k 1. 7. letošního roku dojde tak jako 
v minulých letech k úpravě nájemné-
ho dle platné směrnice č. 6/2013 o 
sestavování výše nájemného, k valo-
rizaci poplatku za správu a valorizaci 
stávající tvorby fondu oprav o 5 proc. 
cena za správu bytové jednotky druž-
stevníka nájemce za měsíc by se tedy 
k 1. 7. 2019 měla navýšit o 8 kč, tedy 
na 160 kč, u garáže pak o 2 kč, tedy 
na 32 kč za měsíc. 
v souvislosti s pravidelnou valoriza-
cí poplatku za správu je také nutné 
zdůraznit, že rozdíl mezi vypočtenou 
cenou za správu na 1 byt a vybíra-
ným poplatkem bude od 1. 7. 2019 
již 56 kč, z čehož je patrné, že se 
bude představenstvo družstva muset 
v následujícím období zabývat i nut-
ností tento poplatek členům družstva 
upravit o více než o 5 %.
HNUTÍ 
HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK
závěrem bych vás z tohoto místa jen 
stručně informoval o tom, že vzhledem 
k tomu, že Hnutí Havířovský družstev-
ník nezískalo v komunálních volbách 
v loňském roce podporu široké člen-
ské základny členů našeho družstva 
a uživatelů družstevních jednotek, 
nebude již moci hnutí nadále počítat 
s aktivní spoluprací a angažovaností 
členů představenstva družstva. 
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Ze zprávy k účetní závěrce za rok 2018 a návrhu 
na vypořádání výsledku hospodaření…
tvorba dlouhodobých záloh na opravy 
a údržbu, tedy našich tzv. fondů oprav, 
v roce 2018 dosáhla částky 56 870  
tis. kč. čerpání fondů oprav dosáhlo 
za uplynulý rok výše 61 819 tis. kč., 
z toho na běžnou údržbu bylo čerpáno 
28 795 tis. kč, 27 925 tis. kč bylo čer-
páno na úhradu nákladů komplexních 
oprav a oprav většího rozsahu.
na úhradu úroků programu panel 
nám bylo prostřednictvím čMzrb v ro-
ce 2018 připsáno na účty 23 mil. kč.
celkem nám byly od roku 2001, na 
základě podepsaných smluvních 
dokumentů, přiznány úrokové dota-
ce na úhrady nákladů komplexních 
oprav našich domů v celkovém ob-
jemu 595 mil. kč. tyto dotace jsou 
poukazovány v pololetních splátkách 
na účty družstva, a to jmenovitě pro 
konkrétní domy.

úVěROVÁ ANGAŽOVANOST 
DRUŽSTVA
k 31. 12. 2018 jsme celkem u bankov-
ních ústavů dlužili 1 084 124 tis. kč, 
z toho u konsolidační agentury (anui-
ty - úvěry na výstavbu) 41 325 tis. kč, 
u komerční banky 350 633 tis. kč, u 
čsob 252 858 tis. kč, a u české spo-
řitelny pak 439 308 tis. kč. všechny 
úvěry byly a jsou řádně a včas splá-
ceny.

POHLEDÁVKY DRUŽSTVA
k 5. 1. 2019 respektive k  7. 1. 2019 
(tedy k datu zúčtování plateb směřo-
vaných k datu splatnosti) jsme z  ti-
tulu nezaplacených nájmů (příspěv-
ku na správu společných částí domu) 
družstevních jednotek a vlastnických 
jednotek vedených v účetnictví sbd 
Havířov, včetně záloh na služby u bytů 
a garáží evidovali dlužné pohledávky 
v celkové výši –2 785 tis. kč, nedo-
platky ke stejnému datu minulého ob-
dobí pak činily –3 484 tis. kč. 
pohledávky družstva, které mají buď 
již vykonatelný právní titul, případně 
byly podány žaloby či návrhy na vy-
dání platebního rozkazu, dosahovaly 
k 31. 12. 2018 výše 8 312 tis. kč (o 
1 734 tis. kč méně než k 31. 12. 2017). 
z těchto pohledávek evidujeme 5 304 
tis. kč z titulu dlužného nájmu, 2 456 
tis. kč z titulu dlužných služeb a 552 
tis. kč z titulu nezaplacených pohledá-
vek nákladů komplexních oprav. 
nyní jen stručně k ceně za výkon 
správy bytových jednotek družstvem 

v roce 2018. z nákladů správy, poní-
žených o všechny náklady, které ne-
souvisí s přímým výkonem správní 
činnosti, byl propočten náklad správy 
na 1 byt/měsíc, a to ve výši 216 kč. 
úČETNÍ ZÁVěRKA 
A AUDiT DRUŽSTVA
Hospodaření družstva bylo podro-
beno nezávislému auditu, který za 
rok 2018 provedla auditorská firma 
Moravskoslezský audit, s. r. o. au-
ditor ing. Jana urbančíková, která 
byla auditorskou společností urče-
na odpovědnou za provedení audi-
tu, vydal dne 30. 4. 2019 následující 
výrok: „podle našeho názoru, s výhra-
dou dopadů skutečností popsaných 
v oddílu základ pro výrok s výhradou, 
účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv družstva k 31. 12. 
2018 a nákladů a výnosů a výsledku 
jejího hospodaření za rok končící 31. 
12. 2018 v souladu s českými účetní-
mi předpisy. 
V Ostravě dne 30. 4. 2019
Moravskoslezský audit, s. r. o., au-
ditorské oprávnění č. KA ČR 523
odpovědná auditorka: ing. Jana ur-
bančíková , číslo auditorského opráv-
nění: ka čr 1947.
základem pro výrok s výhradou se 
stala skutečnost, že nebyly přeceněny 
dluhopisy určené k obchodování ve 
výši 3 030 tis. kč s tím, že družstvo 
určilo tyto dluhopisy jako neurčené 
k obchodování a držené do splatnosti. 
další skutečností pak byla dle míně-
ní auditora nízká hladina opravných 
položek k dlužným pohledávkám, kdy 
měly být vytvořeny další opravné po-
ložky ve výši 1 329 tis. kč. tyto polož-
ky, které se staly předmětem výhrady 
auditora, nejsou dle našeho názoru 
za hladinou významnosti, neboť dlou-
hodobý finanční majetek byl vykázán 
k datu účetní závěrky ve výši 133 985 
tis. kč a rozporované nepřecenění 
dluhopisů představuje 2,26 % k této 
hodnotě dlouhodobého finančního 
majetku, auditorem požadované vy-
tvoření opravných položek pak před-
stavuje 0,62 % z krátkodobých pohle-
dávek, které byly vykázány k 31. 12. 
2018 ve výši 216 045 tis. kč. 
představenstvo družstva na svém le-
tošním květnovém zasedání projed-
nalo účetní závěrku družstva, včetně 
zprávy auditora, a doporučuje tímto 
tomuto shromáždění účetní závěrku, 
včetně návrhu na vypořádání hospo-
dářského výsledku v předloženém 
znění schválit. 

SIMONA KOMeNDOVÁ
ekonomická náměstkyně

Ze zprávy 
představenstva…



6

se je zastoupena na každém jednání 
představenstva a má také k dispozici 
všechny projednávané materiály. před-
stavenstvo družstva však nezazname-
nalo ze strany kontrolní komise za dobu 
svého funkčního období (od listopadu 
roku 2017) dosud žádnou výtku či pod-
nět týkající se hospodaření, personál-
ních záležitostí či ukládání volných fi-
nančních prostředků.
na svém posledním zasedání 21. 5. 
2019 představenstvo družstva již přijalo 

opatření, která by měla vést k úspor-
ným opatřením, diverzifikaci rizik z drž-
by cenných papírů a odstranění výhrad 
auditora. rovněž by se v nejbližší době 
měla stabilizovat situace související 
s odchodem zaměstnanců. věřím, že 
příští shromáždění delegátů bude mít 
daleko klidnější průběh a já vás budu 
moci informovat o daleko pozitivnějších 
skutečnostech. 

ing. Miroslav trefil
předseda představenstva

3. Hlavní úkoly družstva na období 2019/2020 v tomto znění: 
3.1. realizovat komplexní opravy a opravy většího rozsahu s přijetím úvěru 
u domů: 
a) bloku 279, středisko 401, ul. okrajová 1410/49, 1411/47, Havířov-podlesí 
současně s přijetím úvěru do max. výše 10 mil. kč, splatností max. 20 let, na 
financování této opravy, včetně zajištění úvěru zástavním právem k nemovi-
tostem a blankosměnkou dle dohody o vyplňovacím právu směnečném
b) blok 268, středisko 312, ul. nad terasou 1169/18, 1168/16, 1167/14, Havířov-
-podlesí současně s přijetím úvěru do max. výše 25 mil. kč, splatností max. 25 
let, na financování této opravy, včetně zajištění úvěru zástavním právem k ne-
movitostem a blankosměnkou dle dohody o vyplňovacím právu směnečném
c) blok 514c/581, středisko 581, ul. nákupní 465/20, Havířov-šumbark součas-
ně s přijetím úvěru do max. výše 10 mil. kč, splatností max. 20 let, na financo-
vání této opravy, včetně zajištění úvěru zástavním právem k nemovitostem a 
blankosměnkou dle dohody o vyplňovacím právu směnečném
d) blok 501b/588, středisko 588, ul. Moravská 399/21, Havířov-šumbark sou-
časně s přijetím úvěru do max. výše 10 mil. kč, splatností max. 20 let, na finan-
cování této opravy, včetně zajištění úvěru zástavním právem k nemovitostem 
a blokací peněžních prostředků na běžném účtu k účtu úvěrovému
3.2. pokračovat v optimalizaci pracovních postupů správy družstva za účelem 
zlepšení informovanosti a spolupráce s výbory členských samospráv, společ-
ných výborů a výborů společenství vlastníků jednotek. 
3.3. pokračovat v aktivním přístupu ve vymáhání pohledávek družstva a vy-
užívat všechny dostupné legislativní možnosti za účelem vymožení těchto 
pohledávek.
3.4. přijmout příslušná opatření v rámci stavebního bytového družstva Ha-
vířov a spravovaných společenství vlastníků jednotek k ochraně osobních 
údajů ve smyslu nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob (Gdpr – General data pro-
tection regulation),  které stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů 
v evropském prostoru.
4. změnu stanov sbd Havířov.
B.   Shromáždění delegátů bere na vědomí:
1. zprávu představenstva o činnosti družstva v předneseném znění.
2. zprávu kontrolní komise v předneseném znění.
C. Shromáždění delegátů zamítá:
námitky paní d. Menšíkové proti vyloučení z družstva, a to ke dni 30. 6. 2019, tj. 
s podmínkou, že se jmenované poskytuje do uvedeného dne „možnost“ odstranit 
následky porušení svých povinností (uhradit dluh v plné výši). 
D. Shromáždění delegátů ukládá:
1. zajistit plnění hlavních úkolů ve znění bodů 3.1. – 3.4. tohoto usnesení. 
T: květen 2020 Z: představenstvo 
2. seznámit členskou základnu družstva s průběhem a závěry shromáždění 
delegátů.
T: 30. 11. 2019 Z: delegáti 
3. rozeslat usnesení ze shromáždění delegátů všem samosprávám.
T: 10. 6. 2019 Z: představenstvo 
4. zveřejnit informace o shromáždění delegátů včetně výběru ze zprávy před-
stavenstva o činnosti družstva v časopisu Havířovský družstevník.
T: 30. 6. 2019 Z: představenstvo 

Zpráva o průběhu jednání
„Shromáždění delegátů”
vážení členové družstva!
tak jako již každý rok informujeme 
v červnovém vydání našeho listu o 
průběhu konání „shromáždění de-
legátů”. v posledních letech jsme se 
vždy omezili pouze na otištění nejdů-
ležitějších pasáží z jednotlivých zpráv, 
přednesených na zasedání shromáž-
dění delegátů, avšak letos cítím po-
třebu a také povinnost vyjádřit se k 
průběhu zasedání nejvyššího orgánu 
družstva.
dovolte mi, abych se zamyslel nad 
vývojem událostí za dobu mezi koná-
ním aktivu předsedů a shromážděním 
delegátů. na aktivu předsedů samo-
správ, který se uskutečnil dne 2. května 
2019, byli přítomní seznámeni zejmé-
na s programem shromáždění delegá-
tů, chystaným obsahem zprávy o čin-
nosti představenstva, nejdůležitějšími 
údaji účetní závěrky za rok 2018, ná-
vrhem na vypořádání hospodářského 
výsledku a závěry auditora. ze strany 
zúčastněných zástupců samospráv na 
tomto aktivu nebyly vzneseny žádné 
výhrady k předneseným informacím 
a rovněž jsem nezaznamenal žádné 
výhrady k činnosti představenstva či 
vedení družstva. 
velice mě tedy překvapily a udivily ná-
vrhy vznesené na zasedání shromáž-
dění delegátů. v průběhu rozpravy byly 
přečteny dva příspěvky a dále koloval 
v sále jeden příspěvek, který však nebyl 
podepsán, ani se o něm nemluvilo, tak-
že se k němu nebudu vyjadřovat.  
v diskusním příspěvku pana drahoše 
z bloku 219, který jej ani sám nepřed-
nesl, což už je samo o sobě přinejmen-
ším podivné, byly uvedeny následující 
výtky, které cituji:
„v činnosti družstva existují v poslední 
době kromě ekonomických problémů 
také závažné nedostatky v oblasti ří-
zení lidí, proto odešla řada pracovníků 
družstva. problémy jsou u obvodních 
bytových správ, kde jsou zaměstnan-
kyně připraveny vstoupit do stávky a 
následně podat hromadnou výpověď.“
k těmto výtkám musím uvést, že druž-
stvo nemá závažné ekonomické problé-
my, o čemž svědčí i hospodářský výsle-
dek, kdy namísto původně plánované 
ztráty ve výši –1 mil. kč, dosáhlo druž-
stvo ztráty pouze –11 tisíc kč. odchody 
několika zaměstnanců z družstva byly 
podle jejich vlastního vyjádření způso-
beny snahou jít za vyšším výdělkem a 
kariérním růstem. ve chvíli, kdy čtete 
náš časopis, jsou již vyřešeny náhrady 
za téměř všechny zaměstnance, kteří 
podali výpověď.
osobně jsem hovořil se všemi pracov-
nicemi všech pěti obvodních bytových 
správ, jejichž práce, jak jsem na shro-
máždění delegátů řekl, si velice vážím, 
a ani jedna pracovnice o výše uvedené 
výhrůžce stávkou nic nevěděla. 
i další body příslušného diskuzního 
příspěvku, které není třeba rozvádět, 
a skutečnost, že předkladatel nebyl 
schopen sám přečíst své připomínky 
a také se odmítl se mnou po telefo-
nické výzvě sejít a své výtky vysvět-
lit, mě přivádí k otázce: „kdo mu tento 
diskuzní příspěvek připravil a k čemu 
měl posloužit?“. 

v rámci tohoto příspěvku byl také 
přednesen návrh na odvolání před-
sedy představenstva a nahrazením 
jej ve funkci současným předsedou 
kontrolní komise. vzhledem k tomu, 
že takový způsob odvolání předsedy 
představenstva stanovy družstva neu-
možňují, nebylo o citovaných návrzích 
hlasováno. Judr. pastucha navíc tuto 
nabídku nepřijal.
ve druhém diskuzním příspěvku paní 
cibulcová z bloku 290 navrhovala do-
plnění usnesení v následujícím znění, 
které rovněž cituji:
„Shromáždění delegátů ukládá před-
stavenstvu družstva zajistit okamžitý 
návrat ředitelky Ing. kozlové martiňá-
kové do své funkce a odvolání obou 
náměstků“. 
ředitelka je v současné době na rodi-
čovské dovolené a z tohoto titulu nemá 
kompetence k výkonu své funkce. na 
základě vlastní žádosti chce být na ro-
dičovské dovolené do 3 let svého dí-
těte. oba náměstky si sama vybrala 
pro jejich odbornost a zkušenosti. do 
svého odchodu na mateřskou dovole-
nou na jednáních představenstva své 
náměstky vždy chválila a neměla vý-
hrady k jejich práci. z výše uvedeného 
je patrné, že ani o tomto návrhu nebyl 
důvod hlasovat. 
poslední část svého článku věnuji vy-
stoupení předsedy kontrolní komise 
na shromáždění delegátů. ten ve své 
zprávě uvedl, že se kontrolní komise 
ztotožňuje s výrokem auditora a že kon-
trolní komise doporučuje shromáždě-
ní delegátů schválit účetní závěrku za 
období roku 2018 a návrh představen-
stva na úhradu ztráty a rozdělení zisku. 
Hovořil o problematice neoceněných 
dluhopisů a nedostatečné výši vytvo-
řených opravných položek k dlužným 
pohledávkám. uvedl, že se bude mu-
set kontrolní komise v následujícím 
období zabývat řádným prováděním 
výběrových řízení a zaměřit se hlav-
ně na to, kdo ovlivňuje finální rozhod-
nutí o výběru dodavatele, dále že se 
bude muset kontrolní komise zabývat 
bezpečným ukládáním volných finanč-
ních prostředků a zabývat se odbornos-
tí nově přijatých zaměstnanců. vyjádřil 
obavu, že četné odchody zaměstnanců 
mohou ochromit činnost družstva. upo-
zornil, že družstvo nedosahuje již ně-
kolikátý rok po sobě zisk a v důsledku 
toho se nedoplňuje nedělitelný fond, ze 
kterého jsou hrazeny ztráty, netvoří se 
tak ani rizikový fond a sanační fond a 
není tak možné uhradit nároky přizna-
né příslušným samosprávám z těchto 
fondů. vedení družstva podle něj, tak 
bude muset přijmout účinná opatření, 
která povedou k odstranění auditorem 
vytýkaných nesprávností, odpisu po-
hledávek, tvorbě přiměřeného zisku, 
naplnění fondů a předkládat tak před-
stavenstvu družstva, jak jsou přijatá 
opatření průběžně plněna. 
k vystoupení předsedy kontrolní komi-
se musím pouze uvést, že mě velice 
mrzí, že jednotlivé skutečnosti prezen-
toval způsobem, který navozuje dojem, 
že kontrolní komise došla k uvedeným 
zjištěním teprve těsně před shromáž-
děním delegátů, ačkoliv kontrolní komi-

A. Shromáždění delegátů schvaluje: 
1.  roční účetní uzávěrku za rok 2018 v předloženém znění s těmito  

výsledky: 
l hosp. výsledek – ztráta před zdaněním – celkem –10 826 Kč 
l ztráta po zdanění – celkem –541 816 kč 

2. vypořádání hospodářského výsledku následovně: 
a)  ztráta středisek ostatního hospodaření,  

vč. daňové povinnosti –356 215 Kč 
l příděl samosprávám ze zisku z nebytových prostor  
    do statutárních fondů 1 355 837 kč 
l úhrada ztráty z nedělitelného fondu –1 712 052 kč

b)  hospodářský výsledek středisek  
bytového hospodářství –185 601 kč 
l převod zisku do statutárních fondů příslušných domů 700 347 kč 
l úhrada ztráty ze statutárních fondů příslušných domů, 
    u středisek s nízkým zůstatkem statutárního fondu pak 
    uhradit rozpisem na členy –885 948 kč

ze Shromáždění delegátů SBD Havířov, konaného dne 27. 5. 2019
U S N E S E N Í
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derních hlavic, které přinášejí mnoho 
užitečných funkcí a lepší komfort pro 
své uživatelé, kupříkladu elektronic-
ký programátor, dálkové ovládání, či 
možnost ovládání prostřednictvím mo-
bilních aplikací. péči o regulaci termo-
statické hlavice za vás mohou převzít 
typy s digitálními měřidly, které samy 
umí vyhodnotit, zda například větráte, 
a následně uzpůsobit svůj režim.
termostatická hlavice může ušetřit ne-
zanedbatelnou část nákladů na vytá-
pění, je však nutné ji umět dobře pou-
žívat, aby mohla správně fungovat. Je 
nežádoucí termostatickou hlavici úplně 
uzavírat a ve chvíli, kdy je v místnos-

ti zima, ji naopak otevřít naplno. ta-
kovýmto způsobem nelze možnosti a 
výhody trv vůbec využít. z hlediska 
optimalizace nákladů na vytápění je 
nejvhodnějším řešením hlavici dlouho-
době nastavit na požadovaný stupeň. 
teplotu v místnosti pak regulujte jen 
mírným pootáčením hlavice, jež změní 
teplotu v místnosti o 2 až 4 °c.
v případě dotazů a potřeby dalších 
informací o používání termoregulač-
ních ventilů nebo o regulaci topení 
v domě se přijďte informovat na tech-
nický úsek sbd Havířov, kde vám rádi 
poradíme.

Technický úsek

Co si uvaříme?
Naše recepty

SLEZSKÉ KAPUSTňÁKY
v míse připravíme kynuté těsto asi 
z 1/2 kg mouky, trošky cukru, 1 vej-
ce, tuku a droždí vzešlého v mléce. 
než těsto vykyne, připravíme si zelí. 
Hlávku zelí nakrájíme na tenké plátky, 
trochu povaříme, scedíme, osolíme, 
opepříme, přidáme na másle poduše-
nou cibulku a malé množství oleje.
na plech, který vymažeme tukem, 
dáme rozválený plát z poloviny těs-
ta, namažeme zelnou nádivkou a při-
kryjeme druhým rozváleným plátem. 
pomažeme rozšlehaným vejcem a pe-
čeme v dobře vyhřáté troubě. Hotové 
potřeme čerstvým máslem. pak už jen 
krájíme a jíme…

ZAPEČENÉ PAPRiKY 
SE SÝREm A SALÁmEm
Bílé papriky, rajčata, libové párky 
nebo točený salám, sýr eidam, ang-
lická slanina

připravíme si papriky – shora je seříz-
neme, vydlabeme jadýrka, vložíme na 
pár minut do teplé trouby, aby trochu 
změkly. pak nakrájíme na malé špa-
líčky salám a sýr. vše promícháme a 
naplníme do paprik. papriky nasklá-
dáme do pekáčku nebo do zapékací 
misky a pokryjeme plátky anglické 
slaniny. navrch nakrájíme rajčata na 
plátky. pečeme v troubě na 250 °c 
asi půl hodiny. s pečivem podáváme 
jako výborný oběd či večeři.

CUKETOVÁ bUCHTA
30 dkg cukru, 3 vejce, 2 dcl oleje,  
1 dcl mléka, 50 dkg polohrubé mou-
ky, strouhaná cuketa (můžeme na-
hradit jablky), 1 prášek do pečiva,  
1 vanilkový cukr, trochu kakaa
v míse smícháme suroviny, vlejeme 
do vymazaného a vysypaného nebo 
pečicím papírem vyloženého pekáčku 
a upečeme ve středně vyhřáté troubě. 
Je výborná i teplá. Dobrou chuť

HAVÍŘOVSKÝ DRUŽSTEVNÍK – časopis Stavebního bytového družstva Havířov. Adresa vydavatele: SBD Havířov, Hornosušská 2, Havířov-  
-Prostřední Suchá, tel.: 596 499 111, fax: 596 411 385, info@sbdhavirov.cz a www.sbdhavirov.cz. Evidenční číslo Ministerstvo kultury ČR  
E 14170. Šéfredaktorka: HANA KUCHAŘOVÁ. Adresa redakce: SBD Havířov, Kubelíkova 6, 736 01 Havířov-Podlesí, tel.: 737 116 037, e-mail: 

KucharovaHanka@seznam.cz. Korespondenci pro časopis je možno zasílat na adresu redakce. HAVÍŘOV-
SKÝ DRUŽSTEVNÍK je neprodejný, distribuce: vhozením do schránek. Sazba a tisk: Kartis + Co s.r.o.

Správné používání termoregulačních ventilů v bytech
S rostoucími náklady na energie 
je velice důležitá možnost regula-
ce vytápění a udržování nastave-
né teploty vzduchu v místnosti na 
požadované hodnotě. Způsobem, 
jak toho docílit, je používání ter-
moregulačních ventilů (dále také 
jen „TRV“). Termostatická hlavice, 
která je součástí termoregulačního 
ventilu, buďto přivírá nebo naopak 
otevírá radiátorový ventil a udržuje 
tak nastavenou teplotu v místnosti. 
Přivíráním ventilu se zmenšuje prů-
tok otopného média radiátorem a 
snižuje množství tepla, které je pře-
dáváno do místnosti, a naopak. 
termostatické hlavice reagují na vnitřní 
i vnější tepelné zisky. typickým vnitř-
ním ziskem je ztrátové teplo domácích 
spotřebičů (vařiče, světelné zdroje, 
počítač), avšak nemalou mírou se na 
tepelných ziscích podílejí také lidé, kte-
ří jsou v místnosti přítomní. vnějším 
ziskem je pak např. sluneční energie 
předána zahříváním zdí nebo oken a 
rovněž skrze okna zahříváním expono-
vaných předmětů v místnosti. pokud je 
tedy v místnosti dostatek tepla z vaření, 
svícení a slunce, pak není nutné tolik 
topit a hlavice automaticky přivře ventil, 
sníží průtok topné vody radiátorem a 
tím šetří náklady za teplo.
termostatickou hlavici lze podle jednot-
livých symbolů nastavit následujícím 
způsobem:
hvězdička – nastavení na nezámrznou 
teplotu cca 6 °c (odpovídá nastavení 
ve sklepních prostorách, v bytech by 
se nemělo vůbec používat),
1 – nastavení na cca 12 °c (odpovídá 
nastavení na domovních schodištích, 
v zádveří),
půlměsíc - nastavení na cca 14 °c 
(odpovídá nočnímu nastavení na sní-
ženou teplotu),
2 – nastavení na cca 16 °c (odpoví-
dá nastavení domácí dílny pro kutily 
nebo ložnice),
mezi 2–3 – nastavení na cca 18 °c 
(odpovídá nastavení na chodbách 
bytů),
sluníčko 3 – nastavení cca 20–21 °c 
(odpovídá nastavení v obývacím pokoji, 
kuchyni, jídelně),
mezi 3–4 – nastavení cca 22 °c (od-
povídá nastavení v pracovnách a dět-
ských pokojích),
4 – nastavení cca 24 °c (odpovídá na-
stavení v koupelně),
5 – nastavení cca 28 °c (odpovídá na-
stavení na plaveckém bazéně, v bytě 
by se nemělo běžně užívat)
Rady a doporučení
1) Zajištění optimálního proudění 
vzduchu kolem termostatické hla-
vice
pokud dojde k omezení proudění vzdu-
chu kolem hlavice, když ji zakryjeme 
záclonou, nábytkem nebo krytem radi-
átoru, výrazně tak omezíme její správ-
nou funkci – dojde ke zvýšení teploty 
v okolí hlavice, čímž se uzavře ventil na 
topení a v místnosti dojde ke snížení 
teploty vzduchu.
2) Správné nastavení TRV během 
větrání

než otevřeme okno, trv uzavřeme. 
termostatická hlavice se spíná v zá-
vislosti na okolní teplotě, takže když 
budeme současně větrat i topit, vzduch 
nad topením se bude výrazně ochlazo-
vat. aby bylo možné udržet nastavenou 
teplotu, bude termostatická hlavice 
zvyšovat výkon topení. toto teplo za-
platíme, i když jsme je okamžitě vy-
pustili během větrání ven, což může 
v součtu nákladů za topnou sezonu 
představovat i stovky korun. 
po cca 15 minutách, kdy již dojde k vy-
rovnání teploty v celé místnosti, trv 
opět nastavíme na optimální teplotu, 
jakou požadujeme. není nutné jej 
nastavovat na maximum a následně 
zastavovat, ventil je vlivem poklesu 
teploty v místnosti plně otevřen a ra-
diátor maximálně topí, dokud se teplota 
neblíží hodnotě nastavené na hlavici 
trv. se zvyšující se teplotou v míst-
nosti ventil postupně omezí v radiátoru 
přítok topné vody a po dosažení nasta-
vené teploty se uzavře úplně. 
3) Optimální nastavení TRV po dobu 
nepřítomnosti osob v bytě 
a) Dlouhodobá nepřítomnost – při 
odchodu z bytu na delší dobu nastaví-
me trv na útlumovou teplotu – stupeň 
1–2 na termostatické hlavici. po návra-
tu ho opět nastavíme na hodnotu, která 
je pro náš teplotní komfort optimální 
(sluníčko/3). 
b) Krátkodobá nepřítomnost – pokud 
opouštíme byt na kratší dobu – napří-
klad jdeme do zaměstnání, nebo chce-
me utlumit topení během noci, nesnižu-
jeme teplotu o více než 3–4 °c, neboť 
spotřebované teplo na opětovné ohřátí 
vzduchu a stěn v místnosti je mnohem 
větší než množství tepla, které bude 
udržovat konstantní teplotu.
4) Nesprávné větrání bytů
zásadní chyby vznikají při větrání by-
tů. dlouhodobým větráním - otevře-
ním ventilačního křídla oken (vyjma 
kuchyně při vaření) v zimním období 
se ochladí nejen vzduch, ale nežádou-
cím způsobem i zdi v místnostech. to 
má za následek mnohem větší spo-
třebu tepla k jejich opětovnému ohřátí 
a tím i dosažení požadované teploty 
v místnosti. nejlepší variantou je v tom-
to ohledu intenzivní a krátkodobé vě-
trání trvající jen několik minut.
5) Nastavení TRV mimo topnou 
sezónu
Mimo topnou sezónu je velmi důležité 
nechat termostatické ventily u všech 
radiátorů úplně otevřené – tedy na-
stavené na nejvyšší stupeň, obvykle na 
„pětku“. Jen tak zajistíme, aby termo-
statický ventil dlouho a spolehlivě fun-
goval. pokud mimo topnou sezónu ven-
til na dlouhou dobu uzavřete, zbytečně 
se namáhá jeho pružina a může dojít i k 
zatuhnutí regulační kuželky, případně k 
jejímu poškození a v takovém případě 
je pak nutná výměna.
termostatické hlavice je rovněž potře-
ba udržovat v čistotě (jednou za čas je 
zbavit prachu) a protočit.
kromě nejčastěji používaných manu-
álních termostatických hlavic máme 
možnost vybrat si i z bohaté škály mo-
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víte o někom, kdo chce převést družstevní podíl, prodat byt či jinou nemovitost?
Doporučte svým známým a sousedům Realitní kancelář Stavebního bytového družstva Havířov „SBD ReALITY“ 

a získejte od nás odměnu!
za klienta, který bude přes naši realitní kancelář inzerovat převod družstevního podílu, prodej bytu či jiné nemovitosti, můžete získat 500 Kč, 

za klienta, který s naší realitní kanceláří uzavře zprostředkovatelskou smlouvu, můžete získat 1000 Kč. 
podrobné informace vám poskytne naše „realiťačka“ na tel. číslech: 602 602 090, 596 499 127.


