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Slovo úvodem
Vážení čtenáři Zpravodaje Severu,
V rukou držíte první letošní vydání našeho Zpravodaje. Tentokrát se jedná již o jeho
17. ročník. První číslo našeho Zpravodaje totiž vyšlo již v roce 1999, tedy v minulém
tisíciletí.
Letošní rok je pro Stavební bytové družstvo Sever rokem velmi významným. Připomínáme si v těm již 50. výročí jeho vzniku a založení. Stavební bytové družstvo Sever vniklo
v druhé polovině roku 1965.
V druhé polovině roku 2015 bychom proto chtěli společně s Vámi zavzpomínat na minulost a toto významné výročí společně s Vámi oslavit. Rádi bychom pro všechny občany
Liberce uspořádali výstavu historických fotografií a předmětů z doby vzniku našeho bytového družstva. K této výstavě můžete přispět svými fotografiemi z archívu také Vy. Na
vedlejší straně Zpravodaje naleznete článek s návodem, jak se do výstavy zapojit.
Dovolte nám, abychom Vám se začínajícím jarem popřáli příjemné prožití roku 2015 i
při četbě našeho pravidelného čtvrtletníku.
Vaše redakce

Umakartový standard znovu ožije
Plynovou lednici s komínem, umakartové koupelny nebo smaltované kuchyňské linky
připomene retrospektivní sonda do kultury bydlení v Liberci v minulém půlstoletí. Proměny způsobu života Liberečanů začalo mapovat Stavební bytové družstvo Sever. „Zábavnou formou ukážeme rozdíly, jak se žilo za socialismu a jaké jsou nároky na bydlení
dnes,“ prozrazuje předseda družstva Petr Černý.
Unikátní výstava o bydlení v Liberci se otevře koncem letních prázdnin na měsíc
v obchodním centru Forum a do její přípravy se může zapojit hned v podstatě každý.
„Velmi uvítáme, když nám lidé pomohou. Například tím, že zapůjčí fotky z domácích archivů nebo retropředměty,“ upřesnil Michal Buzek z pořadatelské agentury Elset. Dokumenty stačí poslat elektronicky, shromažďovat se budou ale i na dvou sběrných místech,
a to ve Foru a v sídle družstva Sever v Lipové ulici.
Pořadatelé si dali za cíl zachytit výstavbu panelových sídlišť v Liberci, zajímají je i
všechna známá veřejná místa, interiéry panelových domů a bytů a také dávno vyřazené
přístroje a věci denní spotřeby. „Pamětníci si rádi zavzpomínají a mladé zřejmě pobaví
tehdejší vybavení domácností,“ odhaduje Černý. Start a konec nostalgické výstavy k
50. výročí založení SBD Sever bude provázet společenská show a zábava pro děti. Ty si
budou moci zkusit složit Rubikovu kostku, spojit řetěz z plastových céček nebo pohrát
se stavebnicí Seva.
Družstevní bytová výstavba má v Česku dlouhou tradici. První družstva začala vznikat
už po roce 1873, a do roku 1939 postavila na 100.000 bytů. SBD Sever Liberci založili
družstevníci v roce 1965, později se do něj začlenila i jiná družstva, například Máj, který
stavěl první byty na Králově háji, družstvo pracovníků Tesly, nebo Svoboda a Ještěd.
Dnes společnost spravuje více než 8600 bytů.

SBD Sever zvítězilo ve výběrovém řízení
na správu bytů v majetku města Jilemnice

Fotografie stavby polyfunkčního domu v centru Liberce,
v blízkosti Papírového náměstí byla pořízena v polovině
března 2015

Na podzim loňského roku se Stavební bytové družstvo zúčastnilo soutěže o veřejnou
zakázku, kterou vyhlásilo vedení města Jilemnice. Zakázka se týkala správy více jak 300
bytů a nebytových prostor v majetku tohoto města.
Stavební bytové družstvo Sever splnilo všechny podmínky výběrového řízení a navíc
nabídlo ze všech uchazečů nejvýhodnější cenu.
Od 1. 1. 2015 tak SBD Sever otevřelo svou další pobočku, tentokrát v centru Jilemnice.
Svou pobočku má družstvo otevřenu již několik let také v centru České Lípy. Kromě
nemovitostí v majetku měst Česká Lípa a Jilemnice spravuje SBD Sever také byty v
dalším městech, například v Českém Dubu nebo Jablonci nad Nisou.
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Vyúčtování záloh za rok 2014 poprvé podle
nových pravidel
Nový občanský zákoník přinesl změny také do oblasti vyúčtování zálohových plateb v bytových domech. Vyúčtování nelze omezit pouze
na vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, ale také dalších nákladů, které v domě vznikají. Pro čtenáře Zpravodaje Severu jsme
připravili stručné shrnutí základních zásad a pravidel, podle kterých
se při rozpočítávání a vyúčtování nákladů postupuje. Pro snazší pochopení jsou jednotlivé druhy nákladů v dalším textu rozlišeny barevně.
Pravidla pro rozúčtování a vyúčtování vycházejí z těchto dokumentů:
• Občanský zákoník; zákon č. 89/2012 Sb., konkrétně § 1180, odst. 1 a
odst. 2
• Zákon o službách; zákon č. 67/2013 Sb.
• Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Na základě výše uvedených právních předpisů rozděluje zákon náklady k
vyúčtování na následující:
• Náklady na správu domu a pozemku
• Náklady vlastní správní činnosti
• Náklady na služby
Zálohy na výše uvedené je tedy nutné rozpočítat dle příslušných právních předpisů s tím, že je nutné vždy identifikovat, který náklad patří do
té které skupiny. Jde zejména o:
1. Náklady na správu domu a pozemku – opravy, modernizace, rekonstrukce, revitalizace, revize technických zařízení vše pro společné části
domu; pojištění objektu
2. náklady vlastní správní činnosti - příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a
podobné náklady vlastní správní činnosti, kterými se podle nařízení vlády
rozumí:
a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství
vlastníků jednotek,
b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním
jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby
vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost,
například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně
měřena, poštovné, a
e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy
domu a pozemku

může každý platit sám přímo MML) nebo i širšího rozsahu o nějakou další
službu, která není uvedena na seznamu výše.
Výše uvedené náklady se rozúčtují různě podle toho, do které skupiny
patří a to následovně:
Skupina 1 – Náklady na správu domu a pozemku – ve výši odpovídající podílu na společných částech, tedy velikostí spoluvlastnického podílu (není- li dohodnuto jinak všemi vlastníky) – alternativně mohou být
všechny podíly stejné nebo vyjádřeny s ohledem k jejich povaze – tedy
tržně oceněny
Skupina 2 – náklady vlastní správní činnosti – se rozvrhnou na každou
jednotku stejně
Skupina 3 – náklady na služby – se rozvrhnou podle dohody členů (družstva, společenství apod.). Není li takové dohody dosaženo (přijetím usnesení shromáždění SV, ČS apod.), pak platí následující:
a) dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných
vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují
se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných
čísel roční potřeby vody 1),
b) provoz a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění do komínů,
c) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podle počtu kabelových zásuvek,
d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných
prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, odvoz komunálního
odpadu, popřípadě další služby sjednané mezi poskytovatelem služeb a
příjemcem služeb, podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.
Dále také platí, že:
Náklady na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody se
rozúčtují na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v
domě, u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci
v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech
vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla
a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí
zúčtovacího období.
Nedojde-li k ujednání, rozúčtují se náklady uvedené v odstavci 1 podle
právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů
na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové
vody mezi konečné spotřebitele - zatím stále vyhláška č. 372/2001 Sb.

3. náklady na služby
náklady na služby se rozumí cena služeb ujednaná s dodavatelem nebo
celkové náklady na poskytování služeb; nákladem na služby podle tohoto
zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě
další podobné položky

Zde ale pozor: platí totiž zásada, že změna způsobu rozúčtování je možná
vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Není tudíž možné postupovat
podle usnesení shromáždění přijatého v průběhu roku 2014 již pro vyúčtování tohoto roku, neboť by se jednalo o změnu způsobu přijatou v průběhu
zúčtovacího období.

Naopak službou je zejména:
• dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody,
• dodávka vody a odvádění odpadních vod,
• provoz výtahu,
• osvětlení společných prostor v domě,
• úklid společných prostor v domě,
• odvoz odpadních vod a čištění jímek,
• umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
• provoz a čištění komínů
• a odvoz komunálního odpadu.

Dále POZOR: Pravidla o nákladech na správu domu a pozemku – č. 1
a o nákladech vlastní správní činnosti – č. 2 se týkají výhradně společenství vlastníků, resp. problematiky bytového spoluvlastnictví, nikoliv
„čistokrevných“ bytových družstev. U BD si družstvo rozhodne o způsobu
vyúčtování v bodech 1 a 2 samo, bod 3 je závazný i pro BD.

Může dojít také ke sjednání jiného rozsahu služeb, nižšího, například,
v případě že není poskytován (například odvoz komunálního odpadu si

A do třetice POZOR: Na rozdíl od modrých a červených pravidel pro
rozúčtování se může SVJ odchýlit dohodou či usnesením (u č. 1 všech
vlastníků, u červených usnesením SVJ přijatým většinou přítomných na
shromáždění, s výjimkou pravidel pro dodávku tepla centrální dodávku
teplé vody, kde je nutná dohoda všech), u zelených položek není možnost
odchýlit se od zákona, tedy rozúčtovat tyto náklady odchylně na základě
dohody členů. Taková dohoda není možná.

4

Krátké ohlédnutí za rokem 2014
Stavební práce se nezastavily ani loni
Stavební bytové družstvo Sever se v loňském roce nejvíce věnovalo při realizaci oprav využití čerpání dotačního programu
IPRM v jeho VII. etapě. Tento dotační program se však týkal
pouze lokality Rochlice, jak jsme již zmiňovali v předchozích
Zpravodajích. Připomínáme, že se jednalo o dotaci ve výši 40%
všech uznatelných nákladů na realizaci projektu, což byla pro
domy nezanedbatelná finanční pobídka.
Příklad některých realizací v rámci dotačního programu IPRM
v roce 2014:
Na Žižkově 809-810, Liberec
- Zateplení severní a jižní
3 369 986,- Kč

stěny,

celkové

- Výměna výtahů,
2 007 372,- Kč

výměna

rozvodů

vody

a

odpadů

Žitná 683-685, Liberec
- Rekonstrukce lodžií a zateplení jižní stěny, celkové náklady
5 026 665,- Kč
Žitná 829-830, Liberec
- Kompletní zateplení domu (stěny, střecha, podhledy) a rekonstrukce lodžií vč. provedení zasklení, celkové náklady
3 675 641,- Kč.

náklady
Martin Gadas, technický úsek SBD Sever
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SBD SEVER
Nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví byty podlaží v novostavbě bytového domu na rohu ulic Papírová a Široká v samém
centru Liberce, nedaleko Soukenného náměstí, v takzvaném „zlatém kříži“. Bytové jednotky budou připraveny k nastěhování
začátkem roku 2016.

Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.202.300,- Kč

byt 1+kk o velikosti 54,1 m² ve 2. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.177.800,- Kč

byt 2+kk o velikosti 53,5 m² ve 2. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.678.800,- Kč

byt 3+kk o velikosti 91,6 m² ve 4. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 3+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 4.016.200,- Kč

byt 3+kk o velikosti 100 m² ve 4. nadzemním podlaží
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Liberec - Byt 1+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 1.838.800,- Kč

byt 1+kk o velikosti 42 m2 s terasou o velikosti 9,4 m²
v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 3.959.600,- Kč

byt 2+kk o velikosti 73,3 m² s exklusivní terasou
o velikosti 129,1 m² v 5. nadzemním podlaží

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej
Cena (s DPH): 2.847.300,- Kč

byt 2+kk o velikosti 69,4 m² ve 3. nadzemním podlaží		

Byty jsou nabízeny bez kuchyňské linky a spotřebičů. V bytech budou
položeny laminátové podlahy, obklady v koupelnách, bude osazena sanitární keramika a dveře s dřevěnými zárubněmi. Při včasném sepsání
rezervační smlouvy je možnost vlastního výběru jednotlivých prvků dle
přání klienta.
Dům splňuje veškeré nároky moderního a energeticky úsporného bydlení
s nízkými provozními náklady. Vhodné též jako investice. Dům je postaven z železobetonového monolitického skeletu s cihlovými vyzdívkami.
Celý dům bude zateplen a zakryt fasádními deskami CEMBRIT. V domě
je plánována vlastní plynová kotelna pro vytápění domu a přípravu teplé
vody. Bude instalován výtah. V přízemí domu jsou nebytové prostory.
Díky poloze v centru města jsou veškeré obchody, úřady či dopravní spojení v bezprostřední docházkové vzdálenosti. Lokalita je vysoce ceněna
pro možnosti kulturně společenského vyžití. Bydlení lze využít též k rekreaci. Liberec nabízí možnosti relaxace a odpočinku na úpatí Jizerských
hor pro letní i zimní turistiku. Z centra Prahy je dostupný do 1 hodiny
jízdy autem či autobusem.

www.severreality.cz. Pro další informace a sepsání rezervační smlouvy
kontaktujte:
Zákaznické centrum SBD Sever
Lipová ul. 596/7
460 31 Liberec
Email: sbdsever@sbdsever.cz; info@severreality.cz
Tel: 777 334 333, 485 106 552

POZOR: Byty v této novostavbě nabízíme též k dlouhodobému
pronájmu od 6.500,- Kč/měsíčně + služby. Kompletní nabídka
bytů k pronájmu rovněž na www.severreality.cz nebo k doptání
na zákaznickém centru SBD Sever.
POZOR: k pronájmu také čtyři obchodní prostory v přízemí
objektu se samostatným vstupem a zázemím o velikosti 92m²,
111m², 117m² a 162m²

Kompletní nabídku všech 25 bytů v této nemovitosti naleznete na
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informační panely ve výtazích

LiftMedia

VÝTAHY LIFTMEDIA

www.liftmedia.cz

Inspirace ve výtahu
Při studiu na zdejší Technické univerzitě jsme jednou na hodině marketingu dostali opravdu zajímavé zadání semestrální práce, „navrhnout
efektivní projekt prezentace kulturních, sportovních a společenských
organizací s ohledem na jejich omezený rozpočet“. Toto téma bylo
opravdu výjimečné především proto, že už v okamžiku jakmile jsme
z přednáškové auly na budově H dojeli výtahem do přízemí, měli jsme
naprosto jasno, jaké je to nejlepší řešení.

Tak vznikl projekt LiftMedia, informační panely ve výtazích bytových
domů, který podává obyvatelům vždy aktuální informace o lokálním
dění ve městě, podporuje kulturní dění v dané lokalitě, pomáhá posílit
lokální trh a zároveň chrání váš společný majetek.
Při pilotním programu v Mladé Boleslavi jsme totiž přišli na to, že
díky tomuto projektu jsme schopni zbavit město tzv. „černého výlepu“
reklamních materiálů na vchodových dveřích vašich domovů. Tím, že
jsme místním inzerentům vytvořili legální příležitost prezentovat své

služby v našich informačních panelech ve výtazích, není už žádný důvod
k tomu, proč by měli své vizitky lepit na vaše vchodové dveře a riskovat
tak obvinění z poškozování cizí věci. Náš technik tak při pravidelné měsíční výměně plakátů v rámečcích dostal další úkol, monitorovat „černý výlep“ na dveřích a poškozené vchody zdokumentovat, abychom
dále mohli vandaly vyzvat k další zdrženlivosti a navrhnout jim legální
alternativu. Proto v domech, kde v Mladé Boleslavi již mají ve výtahu náš informační
panel, nenajdete na
vchodových dveřích žádnou samolepku kromě té naší,
kterou jsme vchodu
věnovali a která
případného vandala
upozorňuje na to, že
se chystá poškodit
váš majetek.
Věřím, že i obyvatelé Liberce ocení
zajímavé pozvánky
na akce například
oblíbeného Divadla
F. X. Šaldy, Lidových sadů a dalších
organizací, které mají obyvatelům Liberce co nabídnout. Stejně tak i
naše výše uvedené služby, které jsou pro všechny vchody s naším rámečkem ve výtahu zcela zdarma.
Ing. Jan Mazač
vedoucí projektu

NOVÝ WEB SBD SEVER SPUŠTĚN
• Nový design
• Přehledné hledání
• Kompletní nabídka všech služeb SBD Sever
• Veškeré kontakty včetně provozní doby centra i
poboček
• Přístup pro registrované do vnitřních stránek
• Informační deska pro členy družstva
• Aktuality a články
• Veškeré formuláře ke stažení
• Odpovědi na nejčastější otázky
• Archív výročních zpráv
• Všechna vydání Zpravodaje Severu ke stažení

www.sbdsever.cz
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Stavební bytové družstvo Sever zároveĖ plní na webových stránkách
své zákonné povinnosti, když pod záložkou „informaþní deska“ posky-

Sdílejte spolu s námi informace na www.sbd

PRÁVNÍ PORADNA

PRÁVNÍ PORADNA

Ve společenství vlastníků platí, že ze záloh na opravy (lidově fondu oprav) se
hradí pouze opravy společných částí domu. Je někde přesně popsáno, co je společná
část domu
a co
ne? stĜechy a nČkteĜí vlastníci považují za nespravedlivé, aby na op
Chystáme
v domČ
opravu
li vlastníci podle plochy bytu. Vlastník s velkým bytem uhradí mnohem vČtší þástku než
Co je a co není společnou částí (tedy h) výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtaJe možné odsouhlasit na shromáždČní, že všichni vlastníci bytových jednotek budou pĜ
co se hradí a co nehradí z „fondu“ hů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
stejnou
þástkou?
PĜedem
zamandlovny,
odpovČć.prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní
oprav)
je obsaženo
v Prohlášení
(dří- dČkuji
i) půdy,

ve Prohlášení vlastníka). To je doku- kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nement, který je vyhotoven u každého jsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
Podle § 1180 odst. 1 obþanského zákoníku pĜispívají vlastníci jednotek na správu domu a poze
domu, který je společenstvím vlastní- j) bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud
jejich
podílu
na
spoleþných
nebylo-li
jinaknejsou
urþeno.
Z toho
tedy vyplývá, že je možné toto pravidlo zmČnit
ků, a kterým se vymezují jednotky v þástech
domě (bytydomu,
i nebytové
jednotky).
zahrnuty
v jednotce.
Protože
vymezení
společných
částí v oprav
Prohlášení
bývají þástkou.
jen strohá aSnejednotky
pĜispívá
do fondu
stejnou
touto dohodou musí ovšem souhlasit všichni vlastníci jednotek.
řeší podrobnosti, zákon předpokládá, tzv. vyvratitelnou domněnku, že v (2) Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohrapřípadě pochybností se jedná vždy o společnou část domu. Obecně se v ničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechProhlášení společné části vymezovaly tak, že co bylo za dveřmi bytu, již ny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy
nebylo společnou částí. Nicméně tak jednoduché to vždy není.
a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky,
Podrobnější
návodŠolcová
můžete najít
v nařízeníSBD
vládySever
č. 366/2013 Sb. I když malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení,
Mgr.Gabriela
– právník
nařízení vlády nemůže jít proti Prohlášení, lze jej ale použít jako určité kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále
vodítko tam, kde v Prohlášení podrobnosti chybí. Cituji část třetí výše konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.
uvedeného NV:
(3) Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v
Společné části nemovité věci
bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí přísluš§4
ného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihluSpolečnými částmi nemovité věci může být vedle pozemku, na němž je kovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a
dům postaven, také pozemek funkčně související s provozem a správou nezasahuje do společných částí domu.
domu a s užíváním jednotek, na němž jsou zejména zpevněné plochy,
předzahrádky, parkovací plochy, dvory nebo na němž jsou umístěny § 6
drobné
zejména
čistička prosince,
odpadních konkrétnČ
vod, septik, trafostanice,
Společnými
částmi domuníkĤ
jsou dále
nebo bytových družstev.
Také stavby,
letos se
na zaþátku
4. prosince 2014,
uskudomovní
kotelna
a
další
stavby,
které
jsou
nezbytné
k
zajištění
provozu
a)
přípojky
od
hlavního
řadu
nebo prezentace
od hlavního vedení
dodávky
KromČ
SBD pro
Sever
mohli úþas
teþnil tradiþní pĜedvánoþní semináĜ Stavebního bytového družstva
a správy domu.
energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví
Sever, který každoroþnČ družstvo poĜádá pro své klienty zdodavatelů,
Ĝad þlenĤdomovní potrubí
prezentaci
spoleþnosti
Styrola,
která
odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro se zabý
þerpadel
s pohonem
elektrickou
energií a také
výborĤ
vlastníkĤ nebo pĜedsedĤ malých bytových
družSpolečné spoleþenství
části domu
napojení
potrubí odpadních
vod z bytu,
domovní potrubí
pro odvádění
§ 5 Letošní semináĜ se uskuteþnil v prostorách multimediálního
dešťových
vod,
nik, která nabízí Ĝešení netČsností potrubních s
stev.
sálu
(1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
Krajského
úĜadu v Liberci.
domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
Hlavním
byla problematika
legislativy
v oblasti
pro
zachovánítématem
bytu jinéhosemináĜe
vlastníka jednotky,
a zařízení sloužící
i jiné- d) rozvody
vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní
mu vlastníku jednotky
k užívání
bytu podle
§ 1160 a
odst.
2 občanského
vyúþtování
zálohových
plateb
za služby
provoz
domu zasvislé
rok rozvody,
2014, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt,
zákoníku, jsou zejména
nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé
protože
v této oblasti došlo ke zmČnám. V úþinnost vstoupil
zákon
a) vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř
þ.stěny
67/2013
Sb.
Zákon
o
službách
a
vyúþtování
nČkterých
nákladĤ
upra-vodovodních baterií,
domu,
bytu, včetně
b) střecha
výstupních
izolací, hromosvodů,
e) jde-li
o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvuje
novČvčetně
takévýplní
naĜízení
vládyotvorů,
þ. 366/2013
Sb. Oba lávek,
pĜedpisy
doplĖují
dešťových žlabů
a svodůobþanského
venkovních či zákoníku.
vnitřních,
vodů vinforbytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických
ustanovení
nového
ZaznČly také aktuální
c) komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozmace
z provozu
SBDspolu
Sever.
Prezentace
družstvainstalovabyla doplnČna
také o v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučvyvložkování
pořízeného
s komínem,
mimo dodatečně
vodů umístěné
zhodnocení
nové
legislativy
v
oblasti
bydlení,
vþetnČ
sporných
ustanoných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za ném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
správu
domu jednotlivými
vlastníky
jednotek, do
do nichž
jsou zaústěny
f) protipožární
vení
zákona,
která pĜinášejí
problémy
fungování
spoleþenství
vlast- zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů,
tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický osvětlení společných částí,
celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
g) veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla
d) zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li
9 to platí pro veškeré druhy ventilací,
chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně je vlastník jednotky; obdobně
okenic),
h) systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k
e) výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvo- zapojení do bytu,
dové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve i) rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká vývýlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících zdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příod vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
slušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání
f) balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.
bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné
jednotky,
Ing. Mgr. Petr Černý
g) domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné
osoby,

Tradiční předvánoční seminář pro klienty SBD Sever
nechyběl ani na sklonku roku 2014
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KŘÍŽOVKA SBD SEVER

Autorem dnešní křížovky je opět PhDr. Miroslav Šilar.
Třem úspěšným luštitelům zašleme drobné dárky.
Tajenku zasílejte na adresu: sbdsever@sbdsever.cz nebo poštou na adresu redakce.
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PROJEKT KLIENTSKÝCH KARET
PěEHLED PARTNERģ:
PROJEKT KLIENTSKÝCH KARET
PěEHLEDByteþek
PARTNERģ:
na míru s.r.o.
PROJEKTTanvaldská
KLIENTSKÝCH
KARET
166, 463 11 Liberec
na
míru
s.r.o.
PěEHLEDByteþek
PARTNERģ:
Poskytuje slevu ve výši 7 % pĜi nákupu zboží ze sorti-

Easyïstránky

Švermova 268, 460 10, Liberec 10

Easyïstránky
Poskytujeme slevu ve výši 20% pĜi nákupu zboží a

Švermova
268, 460se10,zabývá
Liberec
10
služeb. Spoleþnost
pĜedevším
tvorbou

VIPA
Easyïstránky
Poskytujeme
ve výši 20% internetovým
pĜi nákupu zboží
a
www.stránek, slevu
programováním,
mar-

Poskytujeme
slevu460
ve výši
20% zpĜedevším
ceny
Švermova
268,
10,zabývá
Liberec
10
služeb.
Spoleþnost
tvorbou
ketingem,
graECR.
ckýmisenávrhy,
reklamními poutaþi,
indikátoru
VIPA
Poskytujeme
slevu
ve výši 20% internetovým
pĜi nákupu zboží
a
www.stránek,
programováním,
marvizitkami, polepy na auta a reklamní pĜedmČty,
služeb.
Spoleþnost
senávrhy,
zabývá reklamními
pĜedevším poutaþi,
tvorbou
ketingem,
gra
ckými
billboardy.
www.stránek,
programováním,
internetovým
marvizitkami,
na auta a reklamní
pĜedmČty,
tel: 775 444polepy
797, www.easy-stranky.cz
ketingem,
billboardy. grackými návrhy, reklamními poutaþi,
vizitkami,
na auta a reklamní pĜedmČty,
tel: 775 444polepy
797, www.easy-stranky.cz
billboardy.
tel: 775 444 797, www.easy-stranky.cz

Tanvaldská
166,skĜínČ,
463 11kuchynČ,
Liberec
mentu vestavČné
kanceláĜský náby-

Byteþek
na
míru
s.r.o.
Poskytuje
ve výši
7 % pĜi nákupu zboží ze sortitek, stínícíslevu
techniku
a žaluzie.
Tanvaldská
166,skĜínČ,
463 11kuchynČ,
Liberec
mentu vestavČné
kanceláĜský náby-

Poskytuje
slevu
ve výši
7 % pĜi nákupu zboží ze sortitek,
stínící
techniku
a žaluzie.
Avex
Liberec,
s.r.o.
mentu vestavČné skĜínČ, kuchynČ, kanceláĜský nábyJeštČdská 52/39, 460 08 Liberec 8
tek,
stínící
techniku a žaluzie.
Avex
Liberec,
Poskytuje
slevu ves.r.o.
výši 7 % pĜi nákupu zboží a služeb
JeštČdská
52/39,
08míchání
Liberec
8 natČraþské
za sortimentu
barvy,460
laky,
barev,
Avex
Liberec,
s.r.o.
Poskytuje
slevu
ve
výši
7
%
pĜi
nákupu
zboží a služeb
a malíĜské práce.
JeštČdská
52/39,
08míchání
Liberec
8 natČraþské
za sortimentu
barvy,460
laky,
barev,
Poskytuje
slevu
ve výši 7 % pĜi nákupu zboží a služeb
a
malíĜské
práce.
Elektra
Allan
Janeþek,
za sortimentu barvy, laky, míchání barev, natČraþské
Americká 48, 460 10 Liberec 3
a
malíĜské práce.Janeþek,
Elektra
PoskytujeAllan
slevu ve výši 5 % pĜi nákupu zboží a služeb
Americká
48,elektromontážní
460 10 Liberec
3 - odstraĖování
ze sortimentu
práce
Elektra
Allan
Janeþek,
Poskytuje
slevu
ve
výši
5
%
pĜi
nákupu
zboží
a služeb
poruch, revize el. zaĜízení a hromosvodĤ,
rekonstrukAmerická
48,elektromontážní
460 10 Liberecpráce
3 - odstraĖování
ze
sortimentu
ce domácích telefonĤ, ovládání osvČtlení a prodej
Poskytuje
slevu vezaĜízení
výši 5 % pĜi
nákupu zboží
a služeb
poruch,
hromosvodĤ,
svítidel. revize
Slevu el.
lze uplatnit ai na
zakázky v rekonstrukrámci spoze
sortimentu
elektromontážní
práce
- odstraĖování
ce
domácích
telefonĤ,
ovládání
osvČtlení
a
prodej
leþných prostor domovních samospráv a spoleþenporuch,
revize
el.
zaĜízení
ai na
hromosvodĤ,
rekonstruksvítidel.
Slevu
lze
uplatnit
zakázky
v
rámci
spoství vlastníkĤ.
ce
domácích
telefonĤ,
ovládání
osvČtlení
a prodej
leþných
prostor
domovních
samospráv
a spoleþensvítidel.
Slevu lze uplatnit i na zakázky v rámci spoství
vlastníkĤ.
KOVOM
Zámeþnictví, s.r.o.
leþných prostor domovních samospráv a spoleþenLukášov 47, 466 01 Jablonec nad Nisou
ství
vlastníkĤ.
KOVOM
Zámeþnictví,
tel.: 483 302
349, fax: 485s.r.o.
172 409, Mob.: 606 923
Lukášov
47,
466 01 Jablonec
nadwww.kovom.cz
Nisou
447, e-mail: kovom@kovom.cz,
web:
KOVOM
Zámeþnictví,
s.r.o.
tel.:
483
302
349,
fax:
485
172
409,
Mob.:
606a 923
Poskytuje slevu ve výši 10 % na nákup zboží
sluLukášov
47,
466 01 Jablonec
nadwww.kovom.cz
Nisou
447,
e-mail:
kovom@kovom.cz,
web:
žeb. Spoleþnost se zabývá pĜedevším zámeþnickými
tel.:
483 302
349,
172
409,
Mob.:
606a 923
Poskytuje
slevu
vefax:
výši485
10
%
na
nákup
zboží
slua sváĜeþskými
pracemi,
dále
výrobou
žebírkového
447,
e-mail: kovom@kovom.cz,
web: www.kovom.cz
žeb.
Spoleþnost
se
zabývá
pĜedevším
zámeþnickými
pletiva, výrobou konstrukcí, výrobou balkónového záPoskytuje
slevu ve výši 10
% na nákup zboží a slua
sváĜeþskými
bradlí,
sklepníchpracemi,
kójí apod.dále výrobou žebírkového
žeb.
Spoleþnost
se zabývá pĜedevším
zámeþnickými
pletiva,
výrobou konstrukcí,
výrobou balkónového
záa
sváĜeþskými
pracemi,
dále výrobou žebírkového
bradlí,
sklepních
kójí
apod.
OTTMAR 1918 a.s.
pletiva, výrobou konstrukcí, výrobou balkónového záHanychovská 622/1, 460 07 Liberec 3
bradlí,
sklepních
kójí
apod.
OTTMAR
1918ve
a.s.
Poskytuje slevu
výši 10 % na þeské prací
Hanychovská
622/1,
460znaþky
07 Liberec
3
prostĜedky špiþkové kvality
QUEEN.
OTTMAR
1918
a.s.
Poskytuje
slevu
ve
výši
10
%
na
þeské
prací
Slevu lze uplatnit v podnikové prodejnČ na
Hanychovská
622/1,
460znaþky
07 Liberec
3
prostĜedky
špiþkové
kvality
QUEEN.
téže adrese.
Poskytuje
slevu vev výši
10 % na
þeské prací
Slevu lze uplatnit
podnikové
prodejnČ
na
prostĜedky
špiþkové kvality znaþky QUEEN.
téže adrese.
Moto
Auto
Shop
Slevu lze uplatnit v podnikové prodejnČ na
Hodkovická 59, 460 03, Liberec 23
téže
adrese.
Moto
Auto Shop
www.moto-auto-shop.cz,
tel.: 608 100 602
Hodkovická
nebo 777 35859,
887460 03, Liberec 23
Moto
Auto Shop
www.moto-auto-shop.cz,
tel.:na
608
100 602
Poskytuje slevu ve výši 20%
nákup
zboží
Hodkovická
59,
460 03, Liberec 23
nebo
777
358
887
ze sortimentu náhradních dílĤ a pĜíslušenství
www.moto-auto-shop.cz,
tel.:na
608
100 602
Poskytuje
slevua ve
výši 20%
nákup
zboží
na automobily
motocykly.
nebo
777 358náhradních
887
ze
sortimentu
dílĤ a pĜíslušenství
Poskytuje
slevua ve
výši 20% na nákup zboží
na
automobily
motocykly.
MOTEJLSTAV
ze sortimentu náhradních dílĤ a pĜíslušenství
Za humny 390, 463 12, Liberec 23
na
automobily a motocykly.
MOTEJLSTAV
tel: 775065801, www.motejlstav.cz
Za
humnyslevu
390,ve
463
23zboží
Poskytuje
výši12,
7%Liberec
na nákup
MOTEJLSTAV
tel:
775065801,
www.motejlstav.cz
aEasyïstránky
služeb. Spoleþnost se zabývá pĜedevším
Za
humnyslevu
390,
463
23
Poskytuje
výši12,
7%Liberec
na nákup
Švermova
268,ve
460
10,
Liberec
10zboží
tČmito
stavebními
pracemi:
kompletní
tel:
775065801,
www.motejlstav.cz
a
služeb.
Spoleþnost
se
zabývá
pĜedevším
Poskytujeme
slevu ve výši
20%
pĜi nákupu zboží a
pĜestavby
koupelnových
jader,
obklady
Poskytuje
slevu vepracemi:
výši
na nákup
zboží tvorbou
tČmito
stavebními
kompletní
Spoleþnost
se 7%
zabývá
pĜedevším
aslužeb.
dlažby.
a
služeb.
Spoleþnost
se
zabývá
pĜedevším
pĜestavby
koupelnových
jader,
obklady
www.stránek, programováním, internetovým martČmito
stavebními
pracemi:
kompletní
a
dlažby.
ketingem,
grackými
návrhy,
reklamními poutaþi,
VIPA
pĜestavby
koupelnových
jader,aobklady
vizitkami,
polepy
na
auta
pĜedmČty,
Poskytujeme slevu ve výši 20% zreklamní
ceny
a
dlažby.
VIPA
billboardy.
indikátoru VIPA ECR.
Poskytujeme
slevu
ve výši 20% z ceny
tel: 775 444 797,
www.easy-stranky.cz
VIPA
indikátoru VIPA ECR.
Poskytujeme slevu ve výši 20% z ceny
indikátoru VIPA ECR.

SVJ LÍPOVÁ
Společenství vlastníků Lípová 595 -597 nabízí volné prostory
k pronájmu na umístění reklamy (může být i světelná).
Prostor se nachází na střeše domu na kovovém okrasném
zábradlí a na betonovém ochozu teras.
Adresa nabízených prostor je Lípová 595, Liberec 4.
Cena pronájmu místa dohodou.

Kontakt:

Tomáš Krčmařík, předseda SV Lipová 595, 596, 597,
tel. 777 277 051, E mail: krcmarik.tomas@seznam.cz.

2
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INZERCE
SEVER
INZERCEREALITY
REALITY SBD
SBD SEVER
Liberec
Byt 2+1 ulice
Liberec
- pronájem
Liberec
- Nový -polyfunkþní
dĤmZeyerova,
na Papírovém
námČstí
v centru Liberce - prodej
Cena (s 25
DPH):
6.400,00
Kč 4 nebytové prostory
Nová výstavba,
bytových
jednotek,
Cena: Byty na prodej v cenách od 2,2 mil. Kþ
Nabízíme k pronájmu byt o velikosti 2+1 o podlahové ploše 68,8 m2 v suterénu zatepleného panelovéhoprostory
domu v kul.pronájmu
Zeyerovaza297/10
v Liberci.
Byty a nebytové
pĜíznivé
ceny. Byt je v dobrém technickém stavu po kompletní
rekonstrukci,
plastová
okna,zákaznické
nová zděnácentrum
koupelna
a kuchyň.
Pro rezervaþní
smlouvu
kontaktujte
SBD
Sever. Pěkný výhled a výborná občanská
dostupnost.
Vytápění
K nastČhování
od ledna
2016.bytu je zabezpečeno plynovou kotelnou v domě, která přísluší Společenství
vlastníků Zeyerova 296 – 297. Pronájem na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
od 1.2.2015nebo www.severreality.cz
Více na Volný
www.sbdsever.cz
V případě zájmu o prohlídku nebo další informace kontaktujte pana Pleštila, tel. 775735520.

Liberec - nebytové prostory v ulici Matoušova - pronájem

Liberec - Pronájem nebytových prostor v centruCena:
Liberce
- pronájem
6.685,00
Kþ
Cena (s DPH): 4.400,00 Kč

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor k využití ke kanceláĜským úþelĤm ve druhém podlaží kanceláĜské
Nabízímebudovy
k pronájmu
nebytový
v přízemí
objektu
Truhlářská
530 v m2
Liberci
2 vpĜíslušenství.
blízkosti centra města.
v MatoušovČ
ul.,prostor
þ. p. 21
o celkové
podlahové
ploše 49,78
vþetnČ
Celková výměra nebytového prostoru je 55,18m2 (2x kancelář 26 m2 + 11 m2, sklad 3 m2; kuchyň, WC, chodba).
Samostatný vstup. Voda, elektro, vytápění vlastním plynovým kotlem. Ostatní vybavení: radiátory, žaluzie, tel.
přípojka, mříže, dlažba, koberce.
V případě zájmu o prohlídku nebo o další informace kontaktujte p. Michala Bezuchu,
tel: 777 760 786,
Liberec - byt 3+1 v ulici Klášterského - pronájem
e-mail: bezucha@sbdsever.cz
Cena: 6.500,00 Kþ

Liberec
v ulici Matoušova
- pronájem
Nabízíme k pronájmu
byt-oPronájem
velikosti 3+1 onebytových
podlahové plošeprostor
77,3m2 nacházející
se ve 4. NP panelového
domu
Cena (sLiberec.
DPH): 6.685,00
v ulici Klášterského,
Byt je v Kč
pĤvodním stavu, Nová kuchyĖská linka a lino, k bytu náleží balkón a
sklepní kóje. VytápČní vlastním plynovým kotlem. DĤm je po celkové rekonstrukci. Klidná lokalita, ale zároveĖ
Nabízíme
k pronájmu
nebytový
prostor
k využití
kancelářským
účelům ve druhém podlaží kanvýborná obþanská
dostupnost.
Pronájem
na dobu
urþitou
1 rok s ke
možností
prodloužení.
celářské budovy v Matoušově ul., č. p. 21 o celkové podlahové ploše 49,78 m2 včetně příslušenství.
členěny
na 2 ve
místnosti
a příslušenství.
Nebytové prostory jsou přístupné samostatnými
Cena mČsíþnČProstory
6.500 kþjsou
+ služby
a kauce
výši 13.000
kþ.
Volný ihned. vstupními dveřmi z chodby objektu.
V pĜípadČ zájmu kontaktujte pana Gadase na tel. 777 750 991 nebo gadas@sbdsever.cz.

Liberec - Nabídka pronájmu nebytových prostor, ulice
Jablonec - byt 2+1 v Jablonci nad Nisou - pronájem
Matoušova - pronájem
Cena: 4.500,00 Kþ
Cena (s DPH): 3.041,00 Kč

Nabízíme k pronájmu byt 2+1 ve zdČném domČ o velikosti 51 m2 nacházející se v Jablonci nad Nisou, ul. Luþní.
pronájmu
nebytový prostor
k využití
účelům
ve druhém
podlaží linku, sporák,
UmístČnNabízíme
v pĜízemí.k Byt
má zrekonstruovaná
dĜevČná
oknakes kancelářským
ditermovými skly,
koupelnu,
kuchyĖskou
kancelářské
budovy
v
Matoušově
ul.,
č.
p.
21
o
celkové
podlahové
ploše
36,49
m2
včetně
přísluparketové podlahy, plynový kotel. Dobrá obþanská vybavenost, byt se nachází pĜibližnČ
5 min. od centra.
šenství. Prostory jsou členěny na 2 místnosti a příslušenství. Nebytové prostory jsou přístupné
samostatnými vstupními dveřmi z chodby objektu. Vytápění prostor je zabezpečeno prostřednictvím vlastní kotelny na plyn v suterénu objektu.

Liberec - Nabízíme k pronájmu kancelářské prostory v ul. Matoušova 21
- pronájem
Liberec - byt 2+1 v ulici Zeyerova - pronájem
CenaCena:
(s DPH):
5.201,00
6.900,00
Kþ Kč

Nabízíme
k pronájmu
nebytový
prostor k2+1
využití
ke kancelářským
účelům
přízemízatepleného
kancelářsképanelobudovy
Nabízíme
k pronájmu
byt o velikosti
o podlahové
ploše 68,8
m2 v vsuterénu
v Matoušově
ul.,v č.
21 o celkové
podlahové
ploše
m2 včetně
příslušenství.
Prostory
jsou rekončleněny
vého domu
ul.p.Zeyerova
297/10
v Liberci.
Byt 48,08
je v dobrém
technickém
stavu po
kompletní
na 2strukci,
místnosti
a příslušenství.
Nebytové
prostory ajsou
přístupné
samostatnými
vstupními
dveřmi
z chodby
plastová
okna, nová
zdČná koupelna
kuchyĖ.
PČkný
výhled a výborná
obþanská
dostupnost.
objektu.
Vytápění
je zabezpečeno
prostřednictvím
vlastní
kotelny
na Spoleþenství
plyn v suterénu
objektu.
VytápČní
bytu prostor
je zabezpeþeno
plynovou
kotelnou v domČ,
která
pĜísluší
vlastníkĤ
Zeyerova 296 – 297. Pronájem na dobu urþitou 1 rok s možností prodloužení.

Jablonec - Nabízíme k prodeji bytový dům v Jablonci nad Nisou - prodej

Cena mČsíþnČ 6.900 Kþ + služby + 3Cena
- mČsíþní
kauce.
(s DPH):
6.000.000,00 Kč
Volný od 1.2.2014
pĜípadČ
zájmu
prohlídku jednotkami
nebo další informace
Nabízíme k prodeji bytový dům o 3.VNP
a 1. PP.
s pětio bytovými
(2 x 3+1 akontaktujte
3 x 2+1). Vpana
roce Pleštila, tel. 777 760 786.
2003 prošel dům kompletní rekonstrukcí fasády a střechy včetně rekonstrukce oken, v roce 2014 byla
provedena nová kanalizační přípojka a kanalizační rozvody v suterénu domu. Všechny bytové jednotky
jsou po částečných rekonstrukcích.

Stavební bytové družstvo Sever, Lipová 596/7, Liberec IV
Kontakt: zákaznické
- tel.: 777
334Lipová
333, 777
752Liberec
561, 485
Stavebnícentrum
bytové družstvo
Sever,
596/7,
IV 106 552
Kontakt:
zákaznické
centrum
- tel.: 777
333, 777 752 561, 485 106 552
Aktuální
nabídky
a poptávky
na 334
www.severreality.cz
Aktuální nabídky a poptávky na www.severreality.cz

