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Stavební bytové družstvo Sever
přeje všem svým klientům a členům
příjemné prožití roku 2016,
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

V tomto čísle:
Kontaktní seznam zaměstnanců SBD Sever.
Klientské karty SBD Sever nahradí od nového roku
slevové karty Sphere - pro každý byt ve správě SBD Sever
zdarma jedna karta na pět let, slevy na 10.000 prodejních
místech v České Republice a Slovensku.
Průkazy energetické náročnosti budovy jsou k dispozici
na SBD Sever – stát bude jejich vyhotovení kontrolovat.
Šaškárny kolem Teplárny aneb nechci slevu zadarmo –
SBD Sever zaslalo podnět Energetickému regulačnímu
úřadu k přešetření postupu Teplárny Liberec.
Liberecká „Hokejka“ mění způsob vytápění – ušetří
5 milionů Kč za rok: Největší společenství vlastníků
v regionu končí s Teplárnou a zahajuje provoz vlastních
plynových kotelen.
Ohlédnutí za unikátní výstavou k 50. výročí založení SBD
Sever.
Vzniká nové sídlo SBD Sever – po čtyřech letech příprav
a papírování započala výstavba nového sídla družstva s 15
nájemními byty v Bažantí ulici v horním centru Liberce.
Tradiční křížovka PhDr. Šilara.
Právní poradna – podle Stanoviska Ministerstva
pro místní rozvoj není nutná přítomnost notáře na
shromáždění společenství vlastníků při změně stanov
společenství.
Tradičního předvánočního semináře se zúčastnilo přes
150 návštěvníků.
Stále můžete vybírat z nabídky nových bytů v novostavbě
v Papírové ulici – byty jsou nabízeny k prodeji do
osobního vlastnictví a k pronájmu; v nabídce také
nebytové prostory k podnikání.
Ve fotografiích aneb Jak šla výstavba polyfunkčního
domu v Papírové ulici.

Foto na titulu:

Klientské karty SBD Sever nahradí
od nového roku slevové karty Sphere
Pro každý byt ve správě SBD Sever zdarma
jedna karta na pět let
Slevy na 10.000 prodejních místech
v České Republice a Slovensku
Po letech existence klientských karet SBD Sever družstvo nahrazuje tyto slevové karty
novými benefitními slevovými kartami zapojených do systému Sphere.
V loňském roce se Stavební bytové družstvo Sever Liberec stalo prvním mimopražským
členem Družstevního marketingového sdružení ČR. Aktivity našeho bytového družstva
směřují k maximálnímu využití výhod, které poskytuje jeho členství v tomto sdružení
velkých bytových družstev, která v současné době zajišťují správu téměř 2.500 bytových
domů a skoro 120.000 bytových i nebytových jednotek. Uvedené množství představuje
shodně jednu pětinu pražského a jednu pětinu libereckého bytového fondu a zároveň to
činí z DMS ČR jedno z nejsilnějších zájmových sdružení v oblasti správy bytového fondu
v České republice.
Naše bytové družstvo se vždy snažilo a snaží pro své
klienty v rámci správy bytového fondu zajistit i další výhody.
Jednou z takových výhod je i nová benefitní slevová karta pro
kalendářní období 2016 – 2020. Slevová karta umožní držiteli
čerpat celou řadu slev a benefitů ve více než 10.000 obchodních
místech po celé České i Slovenské republice. Nabídka
společností zapojených do systému SPHERE nepochybně
pokryje velké spektrum zájmů a aktivit jak v denním životě,
tak i na dovolené. Tento nový atraktivní benefitní program
nahrazuje náš dosavadní program klientských karet SBD Sever.
Slevy se pohybují od 5 do 30 %.
Díky partnerům projektu benefitní karty DMS ČR Vám tuto kartu jako klientovi SBD
Sever poskytuje naše družstvo zdarma v počtu jedné karty na jeden byt, který je v domě
spravovaném Stavebním bytovým družstvem Sever. Partnery projektu jsou společnosti
Global Assistance, pojišťovna Kooperativa Vienna Insurance, mobilní operátor T-Mobile a také
ČSOB, dlouholetý finanční partner bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.
Benefitní karta je vystavena na jméno. Její převzetí nijak nezavazuje majitele karty
k využívání pestré zlevněné nabídky produktů či služeb. V případě zájmu však můžete další
benefitní karty obdržet za zvýhodněnou cenu 200,- Kč také pro partnera, případně jiné
osoby ve Vaší domácnosti.
Věříme, že Vám můžeme i touto cestou pomoci ušetřit nemálo finančních prostředků
a přejeme Vám bezproblémové bydlení i pohodové využívání naší benefitní karty
v následujících letech.
				

Stavba polyfunkčního domu v centru Liberce,
v blízkosti Papírového náměstí

Stavební bytové družstvo SEVER Liberec

Seznam všech prodejních míst, které akceptují slevovou kartu Sphere
naleznete na www.sphere.cz

Zpravodaj Severu – čtvrtletník vydaný představenstvem SBD Sever. Zdarma pro obyvatele domů ve správě SBD Sever. Číslo 4. Ročník 17. Uzávěrka vydání 18. prosince 2015.
Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod označením MK ČR E 11826 • Náklad 7 500 kusů
Šéfredaktor: Mgr. Petr Černý • Redakční rada: Ing. Přemek Škoda, Ing. Vratislav Šedivý
Adresa redakce: SBD Sever, Lipová 596/7, 460 31 Liberec 4 • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Příjem inzerce: 485 106 552 • e-mail: cerny@sbdsever.cz.
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Průkazy energetické náročnosti budovy
jsou k dispozici na SBD Sever
V minulých letech schválili zákonodárci v České republice povinnost
zpracování tzv. Průkazů energetické náročnosti budovy, jejichž součástí je
i energetický štítek, obecně známý například z elektrických spotřebičů. Tato
povinnost se týká, až na drobné výjimky, v podstatě všech bytových domů,
spravovaných SBD Sever.
Zákon také ukládá, že v případě, že vlastník bytu bude prodávat
nebo pronajímat svůj byt, musí nabyvateli nebo nájemci tento průkaz
energetické náročnosti předložit nebo jej nahradit všemi fakturami za
energie za poslední tři roky.
Stavební bytové družstvo Sever iniciovalo zhotovení těchto průkazů
ve všech domech ve své správě a v současné době máme k dispozici
tyto průkazy včetně energetických štítků u více než 93 % spravovaných
domů. V případě potřeby si tedy může každý zájemce zažádat o zhotovení
kopie tohoto dokumentu za poplatek 120,- Kč. Průkazy by měly být také
k dispozici u výborů společenství vlastníků.
Realitní kanceláře velmi často ignorují tyto povinnosti při prodeji bytů,
a pokud vlastník bytu, který chce svůj byt prodat, průkaz nemá k dispozici,
uvedou ve svých nabídkách, že energetická třída objektu je nejnižší možná,
tedy označená písmenem G. To se však nezakládá na pravdě, protože
energetická třída bytových domů po realizaci energeticky úsporných
zařízení se pohybuje nejčastěji na stupni C, tedy v kategorii úsporná. Lze
tedy předpokládat, že při předložení průkazu energetické náročnosti
budovy je možné dosáhnout
lepší prodejní ceny za nemovitost.
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budovy (PENB), a to v počtu kontrol odpovídajícímu alespoň 20 % počtu
PENB vydaných v předchozím kalendářním roce. Lze tedy předpokládat
zvýšenou kontrolní aktivitu ze strany státní správy vůči vlastníkům
nemovitostí.
Další na první pohled významnou změnou je zrušení povinnosti nechat
zpracovat PENB v termínech v návaznosti na celkovou energeticky vztažnou
plochu budovy (tedy termíny pro budovy do 1000 m2 do 1. 1. 2019, budovy
větší než 1000 m2 a menší než 1500 m2 do 1. 1. 2017 a budovy větší než
1500 m2 do 1. 1. 2015).
Na druhou stranu stále trvá povinnost opatřit si průkaz při změně
dokončené stavby (změna dokončené budovy na více než 25 % celkové
plochy obálky budovy), při prodeji ucelené části budovy (např. prodej
bytové jednotky) a od 1. 1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy (např.
pronájem bytové jednotky).
Povinnost nechat zpracovat PENB se vztahuje na vlastníka budovy (např.
bytové družstvo), případně na společenství vlastníků. Tyto osoby také
odpovídají za porušení povinnosti. V případě, že vlastník bytové jednotky,
který hodlá jednotku prodat nebo pronajmout, ani přes písemnou žádost
PENB nedostane, má možnost nahradit jej vyúčtováním dodávek elektřiny,
plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Tato
možnost ovšem nezbavuje vlastníka budovy a společenství povinnosti
nechat průkaz zpracovat a rozhodně jej nezbavuje odpovědnosti za
porušení této povinnosti a případnou sankci ze strany státu.
Průkaz nemusí nechat zpracovávat budovy uvedené v §7 odst. 5 (např.
kostely, budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
stavby pro rodinnou rekreaci, které se neužívají trvale aj.) a také budovy,
které jsou kulturní památkou anebo se nacházejí v památkové rezervaci.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Tel.: 720 372 091
E-mail: sbs.liberec@seznam.cz
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Ing. Mgr. Petr Černý a technický úsek SBD Sever

Šaškárny kolem Teplárny aneb nechci slevu zadarmo
SBD Sever zaslalo podnět Energetickému regulačnímu úřadu k přešetření postupu Teplárny Liberec
Jak se říká, časy se mění. Zatímco v roce 2009, když jsme jako odběratelé
Teplárny požadovali uzavření smlouvy na dobu určitou, Teplárna sveřepě
trvala na době neurčité. Dnes nám sama nabízí uzavření nové kupní smlouvy
na dodávku tepla a teplé vody na dobu určitou, když sama navrhuje roční
nebo pětileté kontrakty. Zatímco v roce 2009 jsme požadovali i nadále
účtovat teplo v jednosložkové ceně, Teplárna Liberec silou a za podpory
Energetického regulačního úřadu prosadila cenu dvousložkovou. Dnes sama
Teplárna Liberec hovoří o ceně jednosložkové. Zatímco jsme v roce 2009
i dříve požadovali slevy z ceny tepla, cítíce se jako velký a významný zákazník,
byli jsme odkázáni na vyjádření ERÚ, že všichni zákazníci musí mít stejné ceny.
Dnes však sama Teplárna navrhuje, že věrní zákazníci, kteří podepíší smlouvu
na pět let, dostanou 14,5% slevu.
Nebyla by to ale místní Teplárna, a nesměli bychom být v Liberci, aby
všechno nebylo trochu jinak. Pomiňme onen marketingový paradox, že
nabízet levnější teplo věrným zákazníkům je jako nabízet věrnostní slevu
trestancům, kteří nápravné zařízení nemohou v dohledné době opustit,
protože ani většina klientů Teplárny neodebírá teplo za téměř 900 Kč/
GJ z lásky k ní, ale pouze z důvodu, že nemá přístup k náhradnímu zdroji
tepla. A když už ho náhodou má hned vedle domu, tak mu úředníci našeho
magistrátu v souladu s usnesením rady města z roku 2008 zamítnou žádost
o překop chodníku k natažení plynové přípojky pro důvodné podezření ze
záměru odpojit se od Teplárny a vybudovat si vlastní plynovou kotelnu.
A jak je to tedy s cenami tepla a teplé vody v příštím roce a slibovanými
slevami doopravdy? Klienti si mohou vybrat. Buď zůstanou u stávající smlouvy,
nebo podepíšou novou na jeden rok nebo pět let. Když zvolí stávající smlouvu,
bude jim i nadále Teplárna účtovat cenu dvěma složkami, tak zvanou cenu za
kapacitu a cenu za odebrané množství. Zvolit tuto variantu znamená nejenom
vzdát se poskytované slevy, ale přistoupit na nové ceny Teplárny podle ceníku
pro rok 2016. A tady je první zádrhel. Cena za odebrané množství se sice
snižuje z 517 na 490 Kč/GJ, tedy o 5,2 %, avšak cena za kapacitu se zvyšuje
z 3.220 Kč/kWh na 4.481 Kč/kWh, tedy o více než 39 %. Volba této varianty
je tedy čiré bláznovství, ovšem k této variantě budou odsouzeni také všichni
ti, kteří nepřistoupí na návrh Teplárny k uzavření nové smlouvy na jeden rok
nebo pět let se slevou až 14,5 %.
Co však znamená uzavření nové smlouvy? V návrhu nové kupní smlouvy se
hovoří, že teplo bude účtováno v jednosložkové ceně s vyúčtováním a z této
ceny bude poskytnuta sleva. Avšak již v cenovém ujednání, které je přílohou
kupní smlouvy se dočteme, co znamená ono vyúčtování jednosložkové ceny.
Je zde totiž napsáno, že cena uvedená v kupní smlouvě dle ceníku Teplárny

je pouze cenou předběžnou. Cenové ujednání následně totiž obsahuje
tzv. cenovou doložku podle § 2154 občanského zákoníku, který umožňuje
dodatečné upravení ceny. Toto upravení ceny je definováno v cenovém
ujednání následovně: „Smluvní strany se dohodly, že ceny tepelné energie pro
vytápění a ceny tepelné energie pro přípravu teplé vody… jsou… stanoveny jako
předběžné ceny… Po ukončení a uzavření regulovaného roku provádí Dodavatel
výslednou kalkulaci ceny. Výsledná kalkulace ceny tepelné energie obsahuje
skutečné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk, DPH a skutečné
množství dodané tepelné energie v regulovaném roce.“
Co z toho vyplývá? Že odběratel má sice jistotu, že obdrží 14,5% slevu z ceny
tepla (pro úplnost dodávám, že sleva se týká pouze tepla, nikoliv ohřevu teplé
vody, který je tak dražší než ohřev vody v elektrickém bojleru), ale bohužel
neví, jak vysoká tato cena bude. Cena jednosložková se tak chová fakticky
stejně jako cena dvousložková. Vzhledem k formulaci cenového ujednání,
že kalkulace obsahuje všechny oprávněné náklady včetně zisku, tak navíc
není ani zřejmé, jestli ona 14,5% sleva již není započtena do těchto nákladů.
Vzhledem k tomu, že podepisujeme smlouvu na pět let, je možné, že na konci
tohoto období bude poskytována 14,5% sleva z ceny přesahující 1.000 Kč/GJ!
Takové úvaze nahrávají i ustanovení nových obchodních podmínek, se
kterými podpisem kupní smlouvy vyjadřuje odběratel souhlas. Za všechna
cituji ustanovení čl. VI, odst. 25 obchodních podmínek, kde se uvádí:
„Dodavatel je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně změnit, tj. změnit výši ceny
tepelné energie či způsob jejího určení, a to i v průběhu kalendářního roku…“.
Z toho vyplývá, že odběratel v případě podpisu takové kupní smlouvy má
sice jistotu získání slevy, avšak neví, jak vysoká bude cena, ze které bude sleva
poskytnuta.
Je jasné, že aktivita Teplárny okolo akce zlevnění ceny tepla je jen
nepovedený pokus o vtip. Samotný ceník Teplárny ji usvědčuje z toho, že cena
tepla se meziročně nesnižuje, ale zvyšuje. Na úplném konci ceníku se totiž
dočtete informaci, že cena tepla pro rok 2016 je kalkulována při průměrných
klimatických podmínkách ve výši 817,42 Kč/GJ, zatímco o rok dříve to bylo
790 Kč/GJ.
Na základě výše uvedených skutečností se představenstvo SBD Sever
rozhodlo podat žádost o prošetření postupu Teplárny Liberec Energetickému
regulačnímu úřadu. O výsledcích budeme čtenáře Zpravodaje Severu a naše
klienty informovat.			
			
			

Ing. Mgr. Petr Černý
předseda představenstva SBD Sever

Liberecká „Hokejka“ mění způsob vytápění – ušetří 5 milionů Kč za rok
Největší společenství vlastníků v regionu končí s Teplárnou a zahajuje provoz vlastních plynových kotelen
Servis kotelny zajistí zhotovitel díla
po celou dobu záruky, která činí 90
měsíců od předání díla. Provoz kotelny
zajistí správce objektu Stavební bytové
družstvo Sever. Tento model umožní
společenství vlastníků využít uplatnění
nižší sazby DPH 15 %, namísto 21 %,
které by společenství platilo, pokud by
si kotelnu provozovalo samo.

Po několika měsících usilovných
příprav se na přelomu roku 2015
obyvatelé největšího společenství
vlastníků v regionu dočkají konečně
opravdu levného tepla. Budou totiž
spuštěny nově vybudované plynové
kotelny, o jejichž pořízení rozhodli
vlastníci.
Největší bytový dům v Liberci, který
spravuje Stavební bytové družstvo Sever, jež je zároveň předsedou
tohoto společenství vlastníků, využil situace, že v objektu byl
k dispozici zemní plyn. Nebylo tak nutné jej odnikud přivádět
a žádat město o povolení. SBD Sever tak hned po odsouhlasení
investice vlastníky zahájilo přípravné a projekční práce. Bylo
rozhodnuto, že současný systém centrálního vytápění z Teplárny
Liberec bude nahrazen vybudováním sedmi plynových kotelen,
v každé sekci, tvořené třemi vchody, jednou kotelnou. Všechno
se podařilo, jak mělo a tak dne 12. října 2015 nabylo právní moci
vydané stavební povolení a veškeré práce mohly naplno začít.

Navíc se Stavebnímu bytovému družstvu Sever podařilo
pro první rok provozu těchto nových kotelen smluvně zajistit
historicky nejnižší cenu zemního plynu.
Úspora je ohromující
Pro rok 2016 kalkulujeme předpokládanou cenu za 1 GJ
v úrovni 285-300 Kč včetně 15 % DPH při plánovaném odběru
min. 10.710 GJ, (výsledná cena je závislá na skutečně vyrobeném
množství v jednotlivých kotelnách).
V roce 2014 přitom společenství vlastníků zaplatilo Teplárně
Liberec 8.170 tis. Kč za 9.285 GJ, průměrná cena tepla totiž činila
880 Kč/GJ v systému dvousložkové ceny. Po rozjezdu nových
kotelen se celková roční platba odhaduje v úrovni 3-3,3 mil. Kč,
takže roční úspora osciluje okolo 5 milionů korun. Předpokládaná
návratnost investice tak lehce překračuje hranici dvou let.

Ve výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vyhodnocena
nabídka společnosti Termi Varnsdorf s výslednou cenou 10 682
tis. Kč včetně DPH (tedy necelých 18 tis. Kč průměrně na byt). Akce
byla financována z velké části z úspor na „fondu oprav“, z části
investičním bankovním úvěrem, který je splatný v září 2019 a jehož
roční sazba je po celou dobu zafixována na hodnotě 1,4 % p.a.
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Ing. Mgr. Petr Černý

Ohlédnutí za unikátní výstavou k 50. výročí založení SBD Sever
V letošním roce oslavilo Stavební bytové družstvo Sever 50. výročí od svého
založení v roce 1965. U této příležitosti uspořádalo družstvo unikátní výstavu
ve stylu Retro v obchodním centru Fórum. Výstava byla slavnostně zahájena
poslední srpnovou sobotu symbolickým přestřižením pásky a zábavným
programem pro děti za přítomnosti oblíbených plyšových postaviček Jů
a Hele.
Samotná výstava byla rozdělena na dvě části. První část byla umístěna
v hlavní pasáži OC Fórum a sestávala z celkem 10 oboustranných výstavních
panelů, které se věnovaly po jednotlivých dekádách historii bydlení v Liberci
i celé České republice a také novým projektům, které SBD Sever chystá do
budoucna. Tuto část výstavy oživila také expozice historických vozidel ze 60.
a 70. let minulého století, včetně vozu Veřejné bezpečnosti.

Druhá část výstavy umístěná o patro výše patřila expozici, která ukazovala
vybavení tradičního bytu v bytových domech v 70. a 80. letech, včetně
používaného nábytku, kuchyňské linky a velkého množství tehdejších
dobových předmětů. V této části expozice byla také výstava na konci
září slavnostně ukončena. Slavnostní ukončení bylo oživeno kulturním
programem, v rámci kterého jako hlavní host vystoupila populární zpěvačka
a také herečka, známá například z kultovního retro seriálu Vyprávěj, Olga
Lounová.
Výstavu si mohou čtenáři Zpravodaje Severu připomenout na následujících
fotografiích.
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Vzniká nové sídlo SBD Sever
Po čtyřech letech příprav a papírování započala výstavba nového sídla družstva
s 15 nájemními byty v Bažantí ulici v horním centru Liberce
Už před pěti lety zakoupilo SBD
Sever bývalou administrativní budovu
Spotřebního družstva Jednota Liberec
v Bažantí ulici včetně přilehlého pozemku
v centru Liberce. V roce 2012 pak vedení
družstva rozhodlo o tom, že stávající
budova bude zbourána a na pozemku
bude vystavěno nové sídlo SBD Sever. Nové
sídlo přinese našim klientům větší pohodlí
při návštěvě družstva a nabídne pro naše
klienty také větší počet parkovacích míst,
než je tomu doposud při návštěvě sídla
v Lipové ul. K dispozici kromě zákaznického
centra budou klientům také jednací prostory
v administrativním zázemí družstva, včetně
konferenčního sálu s kapacitou až 40 osob
pro konání nejrůznějších setkání či jednání
shromáždění společenství vlastníků.
Samotné sídlo družstva však bude tvořit jen polovinu celé budovy.
V horních třech patrech bude vybudováno celkem 15 bytových jednotek,
které budou určeny k pronájmu. Každý byt bude vybaven vlastním plynovým
kotlem, takže bydlení zde bude energeticky nenáročné.

V únoru 2013 proběhlo výběrové řízení
na projektanta stavby. Po uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem započaly projektové
práce a inženýrská činnost, spočívající
v získávání vyjádření dotčených orgánů
k demolici a práce na samotné projektové
dokumentaci.
V červenci 2013 podalo družstvo
žádost na vydání souhlasného stanoviska
s demolicí stávajícího objektu a podalo
také žádost o vydání územního rozhodnutí.
V měsíci srpnu 2013 družstvo obdrželo
souhlas k vykácení tří kusů stromů v době
vegetačního klidu, v září 2013 podalo
družstvo žádost o souhlasné stanovisko
s uložením sítí do komunikace a v prosinci
2013 obdrželo povolení na odstranění
původní stavby. Pro možnost podání
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo však nutné získat
souhrnné stanovisko odboru právního a veřejných zakázek. Ten ovšem
zhodnotil navržený objekt jako architektonicky slabý a požadoval vzhled
domu přepracovat dle návrhu autorizovaného architekta.
V lednu 2014 proběhla na magistrátu města Liberce schůzka, na které
bylo dohodnuto, že stávající studie objektu budou dopracovány do
architektonické podoby akceptovatelné pro útvar hlavního architekta města
Liberec. Na základě dalšího jednání s projekční kanceláří bylo dohodnuto, že
architektonický návrh zpracuje Ing. Arch. Gottfried, který předložil svůj návrh
zpracovaný ve třech variantách na konci měsíce března 2014. Představenstvem
preferované varianty podoby objektu byly zaslány na MML s cílem konečně
dosáhnout vydání souhrnného stanoviska. Magistrátní úředníci a vedení
města trvalo na posouzení architektonických studií v Radě architektů města
Liberce, která celou věc projednala a doporučila jako architektonicky zdařilý
návrh realizovat jednu z variant.
Přestože Rada architektů rozhodla již 11. dubna 2014, souhrnné stanovisko
město vydalo na konci měsíce června 2014. V červenci 2014 bylo realizováno
výběrové řízení na zpracovatele realizační projektové dokumentace. V září
2014 byla podána žádost na vydání územního rozhodnutí. V únoru 2015 bylo
toto územní rozhodnutí vydáno a v březnu nabylo právní moci. Rovněž byla
podána žádost o stavební povolení. Stavební řízení bylo zahájeno v květnu
2015. Stavební povolení bylo vydáno na podzim a v listopadu 2015 nabylo
právní moci. V říjnu 2015 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Vítězem se stala společnost Regionální stavební, která pro SBD Sever již staví
polyfunkční dům v Papírové ulici.
Po uzavření smlouvy o dílo byly v polovině listopadu 2015 zahájeny práce
na díle demolicí stávající budovy, ukončení prací se předpokládá na konci
roku 2016. Přestěhování sídla družstva a umístění prvních nájemců bytů by
tak mohlo reálně proběhnout po kolaudaci v březnu 2017.

Celý záměr výstavby se však nerodil vůbec jednoduše. Po vypracování
prvotní studie výstavby v červnu 2012 muselo představenstvo řešit postoj
Statutárního města Liberec – odboru hlavního architekta, které vydalo
nesouhlasné stanovisko s navrženou přestavbou stávající budovy, a to z toho
důvodu, že z hlediska architektury a urbanismu se do budoucna počítá
s výstavbou celého uzavřeného bloku domů v ulici Bažantí a Liliová, takže není
možné stavět novou budovu na stávajícím půdorysu budovy původní, nýbrž
je nutné posunout budovu blíže k silnici na hranici pozemku.
Představenstvo poté zadalo novou studii, která vyhověla požadavkům
města. Na základě této studie dne 13. 11. 2012 vydal MML územně plánovací
informaci s požadavky MML (nejzávažnější připomínky se týkaly množství
zeleně uvnitř vzniklého vnitrobloku a výšky budovy, která má být taková, aby
nepřesahovala výšku sousedních budov v ulicích Bažantí a Rumjancevova
(například budova KÚ apod.).

Symbolické poklepání na základní kámen
provedl předseda představenstva SBD Sever Petr Černý
dne 16. listopadu 2015.
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Vánoční křížovku pro vás připravil 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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Právní poradna
Podle Stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj není nutná přítomnost notáře
na shromáždění společenství vlastníků při změně stanov společenství
Podle dosavadního výkladu nové právní úpravy o občanském
zákoníku byla vyžadována přítomnost notáře na shromáždění vlastníků
v případě schvalování změn stanov společenství. Přitom uvedení změny
stanov společenství do souladu s požadavky nového občanského
zákoníku nařizuje zákon společenstvím provést do konce roku 2016.
Ve Stanovisku MMR vydaném v říjnu tohoto roku se však konstatuje,
že přítomnost notáře není nutná, nevyžadují-li to stanovy společenství.
MMR přímo uvádí:
Stanovy společenství vlastníků vyžadují formu veřejné listiny (notářského
zápisu) jen při založení společenství schválením stanov podle § 1200 odst. 3
občanského zákoníku. Tento požadavek na formu notářského zápisu se ale
nevztahuje na změny stanov společenství vlastníků, vzniklých podle zákona č.
72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, pokud to stanovy těchto společenství vlastníků
nevyžadují.
Odůvodnění:
Společenství vlastníků vznikala ze zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví
bytů na základě jeho § 9 odst. 3 a 4. První shromáždění vlastníků, které
schválilo stanovy společenství, se konalo za účasti notáře. Stanovy byly
přílohou nezbytného notářského zápisu o průběhu shromáždění (§ 9 odst. 8
zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů). K dalšímu rozhodování o změnách
stanov již ale účast notáře potřebná nebyla, jestliže to stanovy společenství
nevyžadovaly (vzorové stanovy podle vl. nař. č. 371/2004 Sb. to nevyžadovaly).
Podle § 9 odst. 10 zákona o vlastnictví bytů pokud shromáždění vlastníků
neschválilo stanovy společenství, řídily se právní poměry společenství
vzorovými stanovami, vydanými naposledy nařízením vlády č. 371/2004 Sb.
(tzv. „vzorové stanovy“). Podle § 1 vl. nař. č. 371/2004 Sb. se do doby schválení
stanov společenství právní poměry již vzniklého společenství vlastníků řídily
vzorovými stanovami, uvedenými v příloze tohoto předpisu a takto tedy byly
již od vzniku společenství vnitřní právní poměry společenství právě upraveny.
Za účinnosti zákona o vlastnictví bytů stanovy společenství tedy neměly
povinnou formu notářského zápisu. Pokud byly vlastní stanovy společenství
vůbec schváleny, byly pouze přílohou notářského zápisu o průběhu prvního
shromáždění, čemuž nasvědčuje i samostatná zmínka o nich v § 10 odst. 2
písm. c) zákona č. 72/1994 Sb., když notářský zápis jako takový je uveden
v písm. b) téhož ustanovení.
Lze tedy vycházet z toho, že společenství vlastníků vzniklé podle zákona
o vlastnictví bytů v podstatě přijalo vzorové stanovy, upravující vnitřní
poměry této právnické osoby - již existující - fikcí a stanovy se tak staly součástí
vnitřních právních poměrů této právnické osoby, a to podle znění uvedeného
předpisu již od samotného vzniku společenství. Pokud následně pak toto
společenství přijalo – nepovinně - stanovy vlastní, pak tyto jeho vlastní
stanovy v zásadě vzorové stanovy nahradily. Na těchto principech v podstatě
nic nezměnila ani forma notářského zápisu o průběhu prvního shromáždění
společenství vlastníků.
Ke vzniku společenství vlastníků podle zákona o vlastnictví bytů nebylo
tedy schválení jeho vlastních stanov vůbec třeba a také z tohoto důvodu
nebylo veřejné listiny ani třeba ke změně stanov společenství vlastníků.

Podle § 1200 občanského zákoníku vznikají společenství vlastníků až
zápisem do rejstříku společenství na základě zakladatelského právního
jednání, které spočívá právě v přijetí stanov společenství vlastníků.
Společenství vlastníků může být založeno několika různými způsoby:
i.

prohlášením (o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo 		
k jednotkám),

ii. 		 ujednáním ve smlouvě o výstavbě;
nebo
iii. schválením stanov, nebylo-li společenství založeno některým z výše 		
uvedených způsobů, nebo pokud společenství nevzniklo podle zákona 		
o vlastnictví bytů.
Pouze pro třetí způsob založení společenství - schválením stanov - vyžaduje
občanský zákoník formu veřejné listiny - notářského zápisu (§ 1200 odst. 3).
Jestliže je společenství založeno prohlášením nebo smlouvou o výstavbě (což
budou jistě řešení oproti založení schválením stanov – běžná, nepochybně
častější), obsahují tyto dokumenty také náležitosti stanov společenství, pokud
má v domě vzniknout alespoň 5 jednotek (§ 1166 a § 1170). Notářský zápis
však v případech založení společenství prohlášením vlastníka (smlouvou
o výstavbě) jednoznačně potřebný není, stačí pouhá písemná forma takového
právního jednání.
Vzniku společenství vlastníků schválením stanov odpovídá i forma veřejné
listiny, kterou je notářský zápis o zakladatelském právním jednání. V daném
případě jde o skutečné zakladatelské právní jednání, bez kterého nemůže
k založení právnické osoby dojít. Nejde tedy pouze o formální ustanovení již
existující, tedy již vzniklé právnické osoby, které bylo jen formálně nezbytné
pro její zápis do příslušného rejstříku.
Z výše uvedených důvodů lze dospět k závěru, že společenství vlastníků,
které vzniklo podle zákona o vlastnictví bytů, nemusí ani podle § 564
občanského zákoníku své stanovy měnit formou notářského zápisu, pokud
ani u původní úpravy jeho vnitřních poměrů tato forma ze zákona nezbytná
nebyla, tedy pokud se podle § 1 vl. nař. č. 371/2004 Sb. do doby schválení stanov
společenství právní poměry již vzniklého společenství vlastníků řídily vzorovými
stanovami a pozdější změny stanov již byly prováděny zcela bez účasti notáře
(pokud formu notářského zápisu vlastní stanovy nepovinně nevyžadovaly).
Je však třeba upozornit na to, že soudní praxe zatím není jednotná a nelze
proto například zaručit, že pokud změna stanov společenství vlastníků nebude
mít formu veřejné listiny (notářského zápisu), bude zápis změn společenství
vlastníků proveden či plně respektován.
Lze však odkázat na Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7.2015
sp.zn.7 Cmo 79/2015, který je koncipován v souladu s výše uvedeným
stanoviskem. Spolu s tímto Usnesením Vrchního soudu byl v Soudních
rozhledech č. 10/2015 na str. 355 a násl. publikován komentář JUDr.
Josefa Holejšovského, který podporuje výše uvedený názor právního
oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.
Za právní oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj
		

JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí oddělení

Tradičního předvánočního semináře se zúčastnilo přes 150 návštěvníků
Již několik let pořádá Stavební bytové družstvo Sever pro své klienty z řad
členů výborů společenství vlastníků, předsedů bytových družstev a správců
domovních samospráv tradiční předvánoční seminář. Nejinak tomu bylo
i v tomto roce.
Seminář se po roce vrátil na své tradiční místo konání, do velkého sálu
hotelu Zlatý lev, kde se 8. prosince setkali zaměstnanci SBD Sever se svými
klienty. Předseda představenstva SBD Sever Petr Černý ve svém příspěvku
upozornil na četné změny zákonů, které se dotýkají bytové problematiky
a zmínil i další aktuality v činnosti SBD Sever. Makléř společnosti NPS Vít Kocián
vystoupil s krátkým příspěvkem, ve kterém shrnul základní atributy pojištění
bytových domů ve správě SBD Sever a představil také novou nabídku pojištění
statutárních orgánů společenství vlastníků a bytových družstev.
Své služby a výrobky prezentovaly ve svých přednáškách společnosti Rieder
Beton, Termi a Alumister.
						Redakce
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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): 2.219.600,- Kč

byt 1+kk o velikosti 54,1 m² ve 3. nadzemním podlaží

GSPublisherEngine 0.81.100.100

Liberec - Byt 2+kk - Papírová ul. - prodej

o
t
a
j
na

Cena (s DPH): 2.212.000,- Kč

byt 2+kk o velikosti 53,5 m² ve 4. nadzemním podlaží

O
R
P

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

vizualizace_B
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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

GSPublisherEngine 0.81.100.100

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

O
N
DÁ

Cena (s DPH): 2.847.300,- Kč

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

O
R
P

Kompletní nabídku zbývajících 14 volných bytů v této nemovitosti naleznete na www.severreality.cz.
Pro další informace a sepsání rezervační smlouvy kontaktujte:
		
		
		
		
		

Zákaznické centrum SBD Sever
Lipová ul. 596/7
460 31 Liberec
E-mail: sbdsever@sbdsever.cz; info@severreality.cz
Tel.: 777 334 333, 485 106 552

POZOR: Byty v této novostavbě nabízíme též k dlouhodobému pronájmu od 7.500,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

Prodáno a pronajato již 11 bytů – proveďte svou rezervaci včas!
11

vizualizace_A

Jak šla výstavba
V roce 2015 oslavilo Stavební bytové družstvo Sever výročí 50.
let od svého vzniku. Rok 2015 se ale také nesl ve znamení výstavby
nového polyfunkčního bytového domu v samotném centru města
Liberce v ul. Papírová na Papírovém náměstí. Nový dům nabízí 25
bytů a celkem 4 komerční nebytové prostory. Dům je koncipován
jako energeticky úsporný a bude vytápěn vlastní plynovou kotelnou
s nízkými provozními náklady. Nové byty jsou určené jak k prodeji
do osobního vlastnictví, tak i k pronájmu. Nebytové prostory je

možné dlouhodobě pronajmout a přizpůsobit jejich vnitřní vybavení
potřebám pro podnikání.
V následujícím fotografickém seriálu si můžete prohlédnout, jak
celá výstavba probíhala. Dům bude dokončen v lednu 2016 a v únoru
by měl být zkolaudován. Nabídku jednotlivých bytů naleznete
na jiné stránce tohoto Zpravodaje anebo na webových stránkách
severreality.cz.

