
 

Přehled informací podaných zástupcům 
středisek při podzimních regionech 2018 

 

Vážené předsedkyně, vážení předsedové, 

dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními novinkami 

 

Úsek ředitele 
Úsek ekonomické náměstkyně 
Úsek výrobně technického náměstka 
 

 

Informace ředitele SBD HK 
 

1) Současný stav v převodu jednotek do vlastnictví a vznik SVJ 

2) Situace v převodech pozemků do vlastnictví družstva 

 

 

1. převody bytů a garáží 

1) V letošním roce od 1.1.2018 – 31.10.2018 bylo zatím převedeno do vlastnictví 

173 jednotek, z toho 171 bytů a 2 garáže (vestavěné). 

2) Celkem je tedy k 31.10.2018 ve vlastnictví 10.397 jednotek, z toho 10.083 

bytů a 314 garáží. 

3) V letošním roce (do 31.10.2017) vznikne nově 5 společenství vlastníků jednotek 

(ať už podle nových nebo starých pravidel). 

4) Dále bylo nově vypracováno 1 Prohlášení vlastníka 
 

2. pozemky 
V regionech 1 a 6 jsou již všechny pozemky vyřešeny. U ostatních zbývá dořešit jen 

minimum pozemků (viz níže).  

 
REGION č. 1 

 Stavební parcely vyřešeny. 
 

REGION č. 2 

 SO 493 a 494 – Vedli jsme jednání s majiteli st. parcely 269/2, která leží pod 

domem č.p. 185 o možném odkoupení, aby stavební parcely u SO 493 byly 

vyřešeny, avšak SO se k tomuto problému doposud nevyjádřila. 

Pod domem č.p. 186 zbývá vyřešit duplicitní vlastnictví st. p. 270/2, a to mezi ČR 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a společností Danup 

holding a.s. Tuto situaci musí nejdříve vyřešit Úřad pro zastupování státu. 

 Ostatní stavební parcely dořešeny. 

 

REGION č. 3 

 Stavební parcely vyřešeny. 

 SVJ 454 a SO 455 – HORNÍ NEDĚLIŠTĚ - jednání se Státním pozemkovým úřadem 

o přístupové cestě – zatím není vyřešeno, není shoda s rozdělením pozemku. 
 

REGION č. 4 

 SVJ 481 –  JENÍKOVICE u HK - parcely okolí domu ve vlastnictví St. statku Jeneč, 

st. p. v likvidaci. Vzhledem ke stále nestabilní a vysoké prodejní ceně pozemků se 

SVJ rozhodlo okolní pozemky nekoupit, nabídka Státního statku Jeneč, st.p. 

v likvidaci není pro SVJ výhodná ani po dalším jednání. 



 SO 381 – PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA – s případem stavebních parcel se 

zabývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nelze dohledat další 

doklady, zatím nevyřešeno. 

 SVJ 426 – DOBŘENICE – vzniklo duplicitní vlastnictví jedné stavební parcely 

s fyzickou osobou, která nechce situaci jinak řešit než soudní cestou, nepřipouští 

žádná další jednání, zatím beze změn. 

 Ostatní pozemky dořešeny. 

 

REGION č. 5 

 SVJ 364 – HLUŠICE – vedeme jednání s advokátem vlastníka (fyzické osoby) další 

stavební parcely pod domem číslo pop. 161 o následném odkupu či nájmu tohoto 

pozemku, zatím bezvýsledně. Ostatní stavební parcely vyřešeny, tak jako 

bezúplatný převod pozemků okolí domu. 

 SO 398 – KOSICE – okolí ve vlastnictví soukromé osoby. Probíhá soudní spor. 

 Ostatní pozemky jsou vyřešeny. 
 

REGION č. 6 

 Stavební parcely vyřešeny. 
 

REGION č. 7 

 Pozemky dořešeny. 

 

 

 

Informace ekonomické náměstkyně 
 
Ekonomická náměstkyně Ing. Miloslava Štěpánková ve svém příspěvku na podzimních 

regionech seznámila přítomné s následujícími informacemi. 

 
1. V měsíci září byla provedena průběžná kontrola dlužného nájemného na našich 

samosprávách. Dlužné nájemné zůstává zhruba na stejné úrovni jako v r. 2017, 

kdy podíl dlužného nájemného k předepsanému nájemnému činil 0,85 %, v září 

2018 byl tento poměr 0,86 %. 

2. Jako každoročně, tak i letos, bude provedena inventarizace majetku a závazků 

Stavebního bytového družstva Hradec Králové, tak, jak to ukládá zákon o 

účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., v platném znění. V průběhu měsíce listopadu 

budou na adresy předsedů výborů samospráv zaslány inventurní soupisy majetku. 

Skutečné stavy je třeba porovnat se stavy účetními, které jsou uvedeny 

v inventurních soupisech. Podepsané inventurní soupisy s datem provedení 

inventury je třeba vrátit na družstvo nejpozději do 10.1.2019. 

3. Termín pro vrácení zálohy na drobné vydání do pokladny družstva je 5.12.2018. 

4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat předávání dokladů na konci roku. Doklady za 

r. 2018 k proplacení pokladnou je třeba předat do 14.1.2019, faktury přijaté za r. 

2018 do 21.1.2019.  

5. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a sražených zálohách za 

zdaňovací období r. 2018 budou vystavena na požádání ve mzdové účtárně od 

4.2.2019, těm osobám, které mají povinnost podat daňové přiznání.  

6. Dále byly podány informace o rozšíření uplatnění daně vybírané srážkou dle 

zvláštní sazby daně v r. 2018, zvýšení minimální a zaručené mzdy s účinností od 

1.1.2019, zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění 

s účinností od 1.1.2019, plánované novele zákoníku práce, školení BOZP atd. 

 

 

 

 

 



Informace výrobně technického náměstka 

 
Vodoměry a jejich odečty za rok 2018 

S blížícím se koncem roku bude opět nutné zajistit odečty bytových a patních vodoměrů, 

jejichž stavy jsou nezbytnými podklady pro rozúčtování nákladů za spotřebovanou vodu, 

případně i za odvod splaškových vod (vodné, stočné). 

 

 V objektech spravovaných SBD HK, kde dodavatelem TV, případně SV, je TH HK, 

a. s., jsou odečty bytových vodoměrů a kontrolní odečty patních fakturačních 

studenovodních vodoměrů stanoveny na  17. 12. 2018. Vyplněné a podepsané 

odečtové tabulky nutno doručit zpět na SBD do 20. 12. 2018.  

 

 Pro bytové domy v Březhradě (stř. 491, 493, 494) dle požadavku EOP – 

Elektrárny Opatovice, které jsou přímým dodavatelem teplé vody, nutno odečty 

provést k            11. 12. 2018  s odevzdáním do 14. 12. 2018. 

 

 V ostatních objektech spravovaných SBD HK se odečty bytových VDM provedou  

k  31. 12. 2018 s odevzdáním na SBD HK do 4. 1. 2019. Do těchto odečtů 

spadají rovněž již střediska s domovními PS.  

 

 Patní fakturační studenovodní vodoměry se odečítají  k  31. 12. 2018 a jejich 

stavy zpět na SBD se odevzdají do 4. 1. 2019.  

 

 

Příslušné odečtové tabulky budou na střediska zaslány cca 7 - 10 dní před 

termínem nařízeného odečtu. Společně s odečtem konečných stavů vodoměrů se 

provede i záznam telefonních čísel, která jsou nezbytná pro kontakt při nejasnostech 

v odečtech, ale i pro řešení havarijních situací. 

Nabízí se rovněž možnost pro zajištění odečtu využít služeb firmy Techprofi, s. r. o. Cena 

za odečty, která je vyšší než při svépomocně prováděném odečtu, se hradí z fondu 

údržby příslušného střediska. 

Tato cena je ve výši 15,- Kč / vodoměr (bez DPH). 

 

Požadavek na odečet firmou Techprofi, s. r. o. nebo naopak zrušení jejich 

odečtové služby z minulého období, je nutno oznámit písemnou formou nejdéle 

do 15. 11. 2018. 

 

 

Dále Vás chci informovat o údržbě otopných soustav. 

 

Součástí otopných soustav nejsou pouze radiátory, stoupačky a ležaté rozvody, ale jak 

dobře víte, jsou to i regulační armatury. Z těchto armatur je asi nejznámější 

termostatický ventil včetně termostatické hlavice. 

Většina instalací termostatických ventilů (TRV) i termostatických hlavic (TRH) na 

objektech ve správě našeho družstva proběhla před 15-ti i více lety.   

Každý výrobek v průběhu používání ztrácí své původní vlastnosti. U regulačních prvků 

(TRV a TRH) na otopných tělesech dochází ke stárnutí materiálů, jejich opotřebení 

dlouholetým používáním a tím i ke snižování správné regulační a manuální funkčnosti. 

Díky tomu klesá schopnost spořit energii a šetřit finanční prostředky. 

Řešením je revitalizace ventilu (výměna vložky), nebo kompletní výměna ventilu. Dalším 

krokem je výměna termostatických hlavic za nové a případně i modernější. 

V průběhu let, která uběhla od doby instalace tzv. regulace, došlo na většině objektů ke 

změnám na obálce budovy (výměna oken, zateplení pláště, výměna vstupů do domu, 

atd.), což vedlo ke snížení tepelných ztrát a snížení požadavků na dodávku tepelné 

energie od dodavatele. Bohužel ve většině případů už ale nedošlo k vyregulování otopné 

soustavy. 



Revitalizací regulačních prvků a přenastavením soustavy ÚT na skutečné parametry je 

možné dosáhnout 7 až 8 % úspory. Investice by se měla vrátit cca za 3 roky. 

Posledním bodem je informace o přechodu televizního vysílání na tzv. DVBT2.  Tento 

přechod na novou normu se urychlil a nejvíc se dotkne jednotlivých uživatelů, pokud mají 

televizor, který neumožňuje příjem tohoto signálu. Toto se řeší pomocí seto boxu. Co se 

týká společné antény, ve většině případů servisní firmy průběžně instalují zařízení pro 

umožnění příjmu DVBT2. V případě, že nevíte, kdo Vám servisuje STA nebo nemáte 

žádnou servisní firmu nasmlouvanou, obraťte se na techniky údržby, kteří Vám někoho 

doporučí. 

 

 

 
Děkuji za pozornost 


