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KONTAKTNÍ SEZNAM SBD SEVER Liberec
ÚSEK ŘEDITELE
Černý Petr, Ing. Mgr. ředitel cerny@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.cerny 485 106 552 777 733 151

Peláková Romana, Bc. týmová asistentka
personalistka

pelakova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.smidova 485 106 552 777 750 990

Nesibová Lenka, Ing. hlavní ekonom nesibova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.nesibova 485 106 598 775 735 583

ÚSEK PRÁVNĚ – ORGANIZAČNÍ
Maršálková Adéla, Mgr. právník

vedoucí zákaz. centra
marsalkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.marsalkova 485 106 552 777 752 561

Myslikovjanová Adéla, Dis. referent správy pohledávek myslikovjanova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.myslikovjanova 485 106 599 777 760 781

Profousová Hana, Ing. referent zákaz. centra profousova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.profousova 485 106 552 777 334 333

Rejhonová Jitka referent členské evidence rejhonova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.rejhonová

485 106 552
485 106 544 777 760 783

Mračková Hana pokladní mrackova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mrackova 485 106 552 775 735 585

ÚSEK EKONOMICKÝ
Kuklová Jaroslava hlavní účetní

účetní společenství vlastníků
kuklova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.kuklova 485 106 598 730 892 577

Voslářová Štěpánka účetní společenství vlastníků voslarova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.voslarova 485 106 598 775 735 513

Hrabová Žaneta účetní nájmu 
účetní společenství vlastníků

hrabova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.hrabova 485 106 545 775 735 587

Müllerová Tereza, Ing. účetní společenství vlastníků mullerova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mullerova 485 106 545 775 735 514

Pirošková Alexandra, Bc. účetní společenství vlastníků piroskova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.piroskova 485 106 598 777 760 785

Pelantová Zuzana účetní společenství vlastníků pelantova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.pelantova 485 106 598 775 735 516

Balážová Kateřina, Bc. účetní společenství vlastníků balazova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.balazova 485 106 545 732 598 495

Kubátová Sandra, Ing. finanční účetní kubatova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.kubatova 485 106 545 777 735 590

Mládková Petra mzdová účetní mladkova@sbdsever.cz
Skype: sbdsever.mladkova 485 106 545 775 735 515

Pobočka Česká Lípa:
Drastíková Karla referent ZC / účetní ceskalipa@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.ceskalipa 487 522 315 775 735 589

Pobočka Jilemnice:
Jindřišková Monika referent ZC / účetní jilemnice@sbdsever.cz

Skype: sbdsever.jilemnice1 481 311 861

777 760 782

733 133 132
havarijní služba

ÚSEK TECHNICKÝ
Gatter Martin, Ing. manažer správy nemovitostí 

a péče o klienty
gatter@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gatter 485 106 572 777 750 995

Gadas Martin bytový manažer gadas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.gadas 485 106 572 777 750 991

Kadlas Michal bytový technik kadlas@sbdsever.cz
Skype sbdsever.kadlas 485 106 572 777 750 993

Bezucha Michal bytový manažer bezucha@sbdsever.cz
Skype sbdsever.bezucha 485 106 572 777 760 786

Pleštil Jan bytový technik plestil@sbdsever.cz
Skype sbdsever.plestil 485 106 572 775 735 520

Polívková Marcela provozní stavební technik 
energetik

polivkova@sbdsever.cz
Skype sbdsever.polivkova 485 106 572 777 752 562

Údržba Broumovská: 
Pilař Milan údržbář 482 711 244 775 735 517

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM sbdsever@sbdsever.cz 485 106 552
485 106 544 777 334 333
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Model stavby nového sídla SBD Sever 
v Bažantí ulici pokračování na straně 6

2 |  Kontaktní seznam zaměstnanců SBD Sever

3 |  Projekt výstavby v Papírové je komerčně úspěšný 
– rozhovor s předsedou představenstva a ředi-
telem SBD Sever Ing. Mgr. Petrem Černým nejen 
o Papírové, ale o všech významných událostech 
v loňském roce i plánech do budoucna

4 |  Chraňte svůj majetek zamlžovacím systémem 
–  rozhovor s obchodním ředitelem společnosti 
Protect Česká republika Janem Hadravou 
a možnost získání slevy s akční nabídkou

5 |  Pojištění odpovědnosti občanů – jak se Vám 
může hodit v běžném životě se dočtete v článku 
pojišťovacího makléře Víta Kociána

8 |  Od nového roku slevové karty Sphere – jejich 
distribuce proběhla v prosinci a lednu

8 |  Stavba nového sídla družstva s 15 nájemními byty 
v Bažantí ulici v horním centru Liberce pokračuje   
– zveřejňujeme první fotografie z výstavby  

9 |  Rok 2016 ve znamení dotace IROP  aneb podpora 
zateplení bytových domů pokračuje podle nových 
pravidel – v našem článku se dočtete jak postupo-
vat v případě zájmu o získání této nové dotace

9 |  Poslední volné byty v novostavbě v Papírové ulici – 
byty jsou nabízeny k prodeji do osobního vlastnictví 
a k pronájmu; v nabídce také nebytové prostory 
k podnikání

10 |  Právní poradna tentokrát na téma shromáždění 
vlastníků – dočtete se jak správně shromáždění 
svolat, jaký má mít program, jak se přijímají 
usnesení a o čem vůbec shromáždění rozhoduje 
a jak se proti přijatým usnesením bránit 

10 |  SBD Sever nově na facebooku

11 |  Sever Reality – zprostředkujeme nákup či prodej 
Vašeho bytu

12 |  Křížovka PhDr. Miroslava Šilara pro Zpravodaj 
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V TOMTO ČÍSLE: 

FOTO NA TITULU: 

„PROJEKT VÝSTAVBY DOMU 
V PAPÍROVÉ JE KOMERČNĚ 
ÚSPĚŠNÝ“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU 
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SBD 
SEVER PETR ČERNÝ

SLOVO ÚVODEM

V  loňském roce oslavilo Stavební bytové družstvo Sever 50. let své existence, 
znovu po více než čtvrtstoletí se vrhlo do výstavby bytových domů a v největším 
spravovaném domě, liberecké Hokejce realizovalo projekt přepojení centrálního 
zásobování teplem z liberecké Teplárny na vlastní plynové kotelny. O tom všem 
a také o dalších událostech, které uplynulý rok přinesl, hovořila redakce Zpravo-
daje Severu s  předsedou představenstva a ředitelem družstva Ing. Mgr. Petrem 
Černým.

Pane řediteli, loňský rok byl pro SBD Sever doslova nabitý událostmi, takže 
je docela těžké vybrat jen jednu významnou věc, kterou bychom měli náš roz-
hovor začít. Takže jinak. Kdybyste vy osobně měl vybrat jednu událost v roce 
2015, která byla z vašeho pohledu nejvýznamnější, která by to byla?

Z mého pohledu nepochybně realizace projektu vybudování sedmi samostatných 
plynových kotelen pro našeho největšího klienta z řad společenství vlastníků, kte-
rým je dům v ulici Na Pískovně, tedy známá liberecká Hokejka. Celý projekt se při-
pravoval velice dlouho, zvažovali jsme několik variant technického řešení nového 
vytápění a museli jsme také čelit určitému tlaku stávajícího dodavatele tepla, který 
dělal všechno možné, abychom kýžené změny nedosáhli. O to více jsem rád, že se 
celá věc podařila podle předem připraveného plánu, takže postupně v prosinci 2015 
a následně v lednu 2016 došlo ke spuštění nových plynových kotelen do provozu. 
Předpokládané finanční úspory jsou v tak velkém domě, kterým Hokejka je, skutečně 
obrovské. Ročně představují 5 milionu korun rozdílu jen ve finálních cenách tepla. 
A  protože celá investice přišla na 10,7 mil. Kč včetně DPH, její návratnost jen leh-
ce přesahuje dva roky. Pro nás jako největšího správce bytových domů v Liberci je 
úspěšná realizace tohoto projektu důkazem, že v domech, ve kterých je k dispozici 
zemní plyn, je vhodné přejít od centrálních dodávek tepla k tomuto výrazně levněj-
šímu řešení. 

Vážení čtenáři Zpravodaje Severu,

Je to k nevíře, ale letošní ročník je už 18. ročníkem, kterým čtvrtletník pro naše 
klienty vydáváme a zdarma distribuujeme do Vašich schránek. Během těch osm-
nácti let vyšlo již 65 čtvrtletních vydání Zpravodaje, jedno spojené dvojčíslo a také 
dvě mimořádné edice v nákladu 40 tisíc výtisků u příležitosti 45. a 50. výročí zalo-
žení SBD Sever. 

Nejprve jsme začínali s  tříbarevnou verzí Zpravodaje Severu, první číslo bylo 
zeleno černo bílé, v  následujících letech jsme pak používali modro černo bílou 
variantu. Před devíti lety začalo vydávání Zpravodaje v plnobarevné verzi, včetně 
četných barevných fotografií. 

Od roku 2016 přicházíme s novou, modernější grafickou podobou Zpravodaje 
a věříme, že se Vám i nadále bude líbit a informace v něm uvedené se Vám budou 
hodit. Ani letos nebudou chybět křížovky PhDr. Šilara, zpracované speciálně pro 
náš Zpravodaj.

     Přejeme příjemné čtení.

     Vaše redakce



CHRAŇTE SVŮJ MAJETEK ZAMLŽOVACÍM 
SYSTÉMEM MOŽNOST ZÍSKÁNÍ SLEVY PRO 
KLIENTY SBD SEVER

Rozhovor na téma bezpečnost 
v panelových domech, garážích a možnosti 
jejich ochrany s  obchodním ředitelem 
společnosti PROTECT Czech Republic 
panem Janem Hadravou, specialistou na 
aktivní zabezpečení. 

Když se podíváte na situaci v  bytových 
domech, jaká nebezpečí jsou z  Vašeho 
pohledu nejčastější? 

Situaci okolo panelových domů bych 
rozdělil do dvou skupin. Tou první je 
vandalismus. Většinou se jedná o společné 
prostory nebo sklepy, kde řešíme buďto 
drobnější krádeže nebo znečisťování 
těchto prostorů. Takové případy se dají řešit 
jednoduchou instalací kamerového systému, 
který následně funguje jako dohledání 
„viníka“, na kterém je následně náprava. Díky 
ukládaným záznamům můžeme družstvu 
nebo společenství vlastníků doložit tyto 
menší prohřešky a zajistit tak, aby byl ve 
společných prostorech pořádek. Pak je tu ale 
druhá skupina závažnějších činů.

Jakou máte na mysli?
Jde o loupeže v  bytech nebo v  přilehlých 

garážích. Zde si musíme upřímně říct, 
že v  tomto případě kamerové systémy 
příliš nepomáhají. V  dnešní době každý 
„profesionální“ pachatel ví, že na kamerový 
systém stačí kukla a v případě instalovaného 
alarmu má minimálně 10 minut od aktivace 
alarmu do příjezdu bezpečnostní agentury 
či policie. Dříve to prostě stihnout nejde. 
Těchto 10 minut je však stále dostatečně 
dlouhá doba pro pohodlnou loupež. My však 
tuto možnou dobu loupeže umíme snížit 
na pouhých několik vteřin díky aktivnímu 
zabezpečení a tím takové loupeži na 100% 
zabránit.

V čem takové aktivní zabezpečení 
spočívá?

Jde o zamlžovací systém. Aktivní 
zabezpečení vesměs znamená, že systém 
alarmu nečeká pasivně, až někdo fyzicky 
přijede a pachatele zpacifikuje, ale právě díky 
zamlžovacímu systému zamezíme možnosti 
pohybu pachateli v  daném objektu a to až 
do příjezdu policie nebo možnosti cokoliv 
ukrást.

Jak zamlžovací systém konkrétně 
funguje?

V  případě aktivace pomocí pohybových 
či jiných čidel zamlžovací systém vyplní 
požadovaný prostor do několika vteřin 
neprostupnou suchou mlhou, ve které 
neuvidíte dál než 10 cm před sebe. Následné 
reakce pachatelů při zamlžení jsou vždy 
stejné. Okamžitý útěk do několika vteřin. A to 

je to, co si přeje každý majitel či pronájemce 
daného objektu. Jednoduše se můžeme řídit 
mottem: Co nejde vidět, nejde ani ukrást. 
Nejlépe je vidět princip fungování a reakce 
pachatelů na našich videoukázkách, které 
máme získané přímo od majitelů prostor, ve 
kterých je náš systém již instalovaný. Vše si 
můžete také v  klidu prohlédnout na našich 
webových stránkách.

Když si to shrneme, jaké jsou tedy 
největší výhody zamlžovacích systému?

Největší výhody jsou tři. Za prvé je to 
jednoznačné snížení možné doby vloupání 
na pouhých několik vteřin. Za druhé je to naše 
spolupráce s  pojišťovnami, kdy dokážeme 
ušetřit zajímavé částky na pojistkách takto 
zajištěných objektů. A za třetí je to možnost 
nastavení systému tak, abychom mohli systém 
využít i v době, kdy nejde o noční vloupání. 
Mám tím na mysli spuštění zamlžovacího 
systému tzv. panickým tlačítkem. Například 
v případě kdy se Vás snaží někdo přepadnout, 
násilně se dostat do objektu, když jste uvnitř. 
Jednoduše pak stačí zmáčknout tlačítko 
a nemusíte se prát se zloději. 

Nabízí se tedy otázka, jestli je celý 
systém bezpečný z hlediska zdravotního…

Ano, tuto otázku řešíme často. Výrobcem 
je Dánská společnost PROTECT A/S, které 
děláme přímé zastoupení pro Českou 
a Slovenskou republiku. Zákazníci se nemusí 
bát, že jde o nějaký nekvalitní výrobek. Vše 
podléhá přísným normám EU, máme veškeré 
potřebné certifikace jak na samotné přístroje, 
tak i na používanou kapalinu, která prošla 
laboratorními zkouškami a garantujeme tak 
zdravotní nezávadnost pro lidi i všechna 
zvířata. Mlha navíc nezanechává žádný 
mastný film na nábytku a má vlastnosti 
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ
JAK SE MŮŽE HODIT V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ

dielektrika. Jinými slovy nepoškozuje žádnou 
elektroniku.

A co falešné poplachy?
Ty jdou vždy vyřešit a poměrně jednoduše. 

Vše je jen o kvalitní instalaci přímo výrobcem, 
nebo profesionální montážní firmou, která 
má řádné příslušné certifikace. Nikoliv 
řešením „českého kutila“, který zvládne 
vše. Ušetřených pár stovek korun při 
montáži neodbornou firmou se v  naprosté 
většině případů nevyplatí. Nehledě na 
to, že taková firma nemůže poskytnout 
možnost prodloužené záruky, vyjednání 
lepších podmínek u pojišťoven, se kterými 
spolupracujeme a podobně. 

Kde jsou tato zařízení u nás v  České 
republice instalována nejčastěji?

Zhruba 20 % instalací provádíme právě do 
bytových jednotek a garáží. Jde vzestupný 
trend, protože se tato technologie stává 
známější i mezi soukromými vlastníky bytů. 
Napomáhá tomu i náš nový výrobek, který 
má zaměřenou funkčnost, design i cenu 
právě na domácnosti. Ve firemním sektoru 
se nejčastěji jedná o společnosti z oborů jako 
zlatnictví, obchody s  elektronikou, čerpací 
stanice, logistické sklady a kanceláře.

Už jste se setkali se škodou, kterou někdo 
někomu způsobil? Řekl bych, že spíše ano. 
Každý podle zákona za tyto škody odpovídá 
a jsou v běžném životě poměrně časté.

Praxe ukazuje, že průšvih může udělat 
prakticky každý člen rodiny.  Dospělí i děti, za 
které odpovídáte. Musím zmínit také domácí 
mazlíčky a vybavení domácnosti.  Čím víc 
činností v  rodině, tím větší možnosti. Pokud 
cestujete, nebo v  zahraničí i sportujete, 
o důvod víc.   

Jak to tedy je s pojištěním odpovědnosti? 

Může, ale zejména u starších pojistných 
smluv nemusí být součástí Vaší pojistky 
domácnosti. 

Pojištění poskytuje ochranu pro případ 
škody způsobené při činnostech běžných 
v občanském životě, zejména při:

•	 provozu domácnosti
•	 rekreaci a zábavě
•	 rekreačních sportech (lyžování, jízda na 

kole, jízda na koni atd.)

•	 chovu domácích a drobných hospodář-
ských zvířat (psů, koček, včel, ptactva 
atd.)

Pojištění se vztahuje i na další členy spo-
lečné domácnosti:
•	 manžela nebo manželku
•	 registrovaného partnera
•	 děti
•	 poskytuje ochranu i pro případ škody 

způsobené domácími mazlíčky

Všechny odpovědnostní škody Vám však 
pojistka nepokryje. Například pro škody 
způsobené zaměstnavateli je třeba uzavřít 
zvláštní pojištění. 

Stejně jako je důležité se zeptat na to, zda 
Vaše pojistná smlouva kryje regresní náhrady, 
nebo škody způsobené držbou nemovitosti. 
I Ti z Vás, kteří byt například pronajímají, za 
určité škody odpovídají.

Pro všechny je potom důležitá informace 
zda se pojištění vztahuje i na případné 
vymáhání regresních nároků ze strany 

pojišťoven, které je dnes naprosto běžnou 
praxí.

Nejste si jistí, jestli máte pojistku 
odpovědnosti, která odpovídá Vašim 
potřebám? Nabízíme Vám možnost poradit 
se s námi. 

Na základě spolupráce NPS Group s.r.o. 
a SBD Sever Vám bezplatně zkontrolujeme 
Vaši pojistnou smlouvu. Případně vytvoříme 
i analýzu nového pojištění.

Pro čtenáře zpravodaje SBD Sever Vít Kocián, 
pojišťovací makléř.

NPS Group s.r.o.  
Náměstí českých bratří 25/14,  Liberec 1  
Tel./Fax: 485 109 520  
http://www.npsg.cz
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Časově omezená akční nabídka v rámci spolupráce 
firmy PROTECT s SBD SEVER

Do 30. 6. 2016 sleva pro klienty SBD Sever ve výši 5 %

Zamlžovací systémy jsou dodávány v ceně srovnatelné s kamerovým  
systémem nebo alarmem (cca 20.000 Kč)

Termín dodání a realizace: 30 dní od objednávky

Kontaktní místo pro objednávky s uplatněním slevy je:
SBD SEVER, Zákaznické centrum, Lipová 596/7, Liberec

Více informací na našich stránkách:
www.aktivni-zabezpeceni.cz, www.protectglobal.cz
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„PROJEKT VÝSTAVBY DOMU VPAPÍROVÉ JE 
KOMERČNĚ ÚSPĚŠNÝ“ ŘÍKÁ V ROZHOVORU 
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SBD SEVER PETR ČERNÝ

A co v domech, které k dispozici plyn ne-
mají? Co tam mají dělat?

Tady hovoříme o známé skutečnosti, že 
město Liberec svůj postoj v  oblasti ochrany 
stávajícího drahého centrálního zdroje tepla 
z liberecké Teplárny dosud nezměnilo. Je tady 
spousta domů, které mají plynovou přípojku 
s  dostatečnou kapacitou téměř na dosah, 
ale vedení města neposkytne souhlas s  po-
užitím pozemků ve svém vlastnictví k  tomu, 
aby přípojka mohla být přivedena až k domu. 
Pravidelní čtenáři Zpravodaje Severu asi vědí, 
že naše družstvo vedlo v  této věci rozsáhlý 
soudní spor s  městem Liberec. Soudy nako-
nec konstatovaly, že město je vlastníkem po-
zemků jako každý jiný a je tedy jen na jeho 
rozhodnutí, tedy na rozhodnutí vedení měs-
ta, jak se v  dané věci rozhodne jednat. Ne-
zbývá tedy nic jiného než apelovat na vedení 
města, aby v  těchto případech připojení na 
plyn žadatelům umožnilo. 

Jiná situace je ale v lokalitách, kde plyn 
není vůbec zaveden, že?

Ano. Tam se nabízí možnost využití jiných 
alternativních zdrojů, jako jsou například 
tepelná čerpadla nebo kotle na peletky. Tam 
už je ovšem cena vyšší a návratnost není tak 
rychlá, jako v  případě plynových kotelen. 
Proto by bylo dobré, aby v těchto lokalitách 
bylo zachováno centrální zásobování teplem, 
ovšem za ceny, které odpovídají situaci. 
Teplárna Liberec sice poskytne 14,5% slevu 
všem, kteří podepsali smlouvy na pět let, ale 
i tak je její cena vysoká a vůbec neodpovídá 
aktuálně nízkým cenám plynu na trhu. Jen 
ceny zemního plynu, který Teplárna z  části 
nakupuje pro svou výrobu, klesly na polovinu, 
ale na cenách tepla z Teplárny se to projevilo 
jen velmi málo. Pokusíme se to změnit.

Plynovou kotelnu se Vám také podařilo 
zprovoznit v  novostavbě polyfunkčního 
domu SBD Sever v Papírové ulici v centru 
Liberce. Je to tak?

Je to tak. Máme z toho velkou radost a osob-
ně považuji za mistrovský kousek, že se nám 
to podařilo. Jenom abych vysvětlil, o co šlo. 
Naše družstvo koupilo předmětný pozemek 
totiž již společně s celým projektem výstavby 
včetně vydaného stavebního povolení. A prá-
vě původní projekt někde z roku 2007 počítal 
s připojením novostavby na systém centrální-
ho zásobování teplem z Teplárny Liberec. Díky 
tomu, že prakticky hned vedle pozemku byl 
k dispozici zemní plyn, bylo možné od tohoto 
záměru ustoupit a přejít na vytápění plynem. 
To významně zlevní celkové náklady na služ-
by spojené s užíváním těch nových bytů.

Mohl byste stručně celou novostavbu 
čtenářům Zpravodaje představit a také 
říct, v jakém je aktuálně stavba stavu?

Polyfunkční bytový dům v  Papírové ulici 
má celkem 5 nadzemních podlaží. V tom prv-
ním jsou k  dispozici celkem čtyři nebytové 
prostory, které budou sloužit ke komerčnímu 
využití, pro obchody, služby, kontaktní místa 
a podobně. Ve druhém až čtvrtém podlaží 
je k dispozici celkem 21 bytů, vždy sedm na 
jednom podlaží. Jde o byty různých dispozic 
a velikostí. Nejmenší byt má 52m2 a největ-
ší 100 m2. V  posledním patře jsou dva velké 
byty s velkými terasami a dvě garsoniéry. Celá 
stavba byla předána družstvu do užívání a za-
hájili jsme následně proces kolaudace. 

Je o byty a nebytové prostory zájem?
Jsem rád, že už teď mohu říci, že projekt 

výstavby domu v Papírové ulici je komerčně 
úspěšný. K dnešnímu dni, kdy vedeme tento 
rozhovor, máme volné už jen tři byty o veli-
kosti 100m2, ostatní byty jsou již rezervovány 
k  prodeji nebo pronájmu. O nebytové pro-
story je také velký zájem a jsou předmětem 
jednání. Nejvyšší nárůst zájmu o budovu byl 
prakticky hned po jejím úplném dokončení a 
od té doby se situace mění každý den. Pilně 
pracujeme na smlouvách, aby byl dům rychle 
zabydlen. 

V  loňském roce oslavilo SBD Sever 50. 
výročí svého založení a jako způsob osla-
vy zvolilo velmi zajímavou výstavu o byd-
lení…

Musím říci, že jsem byl velmi překvapený 
a potěšený tím, jak pozitivně byla naše retro 
výstava o bydlení přijata širokou veřejností. 
Naším záměrem bylo si i s trochou nadsázky, 
nadhledem a humorem připomenout historii 
nejen našeho bytového družstva, ale vůbec 
historii bytové výstavby v Liberci i tehdejším 
Československu. Samotná výstava v  OC Fó-
rum byla rozdělena na dvě části. První částí 
byla presentace na výstavních panelech, kde 
jsme mapovali jednotlivé dekády vývoje by-
tového družstva a bydlení od šedesátých let 
minulého století až do současnosti. Druhá 
část byla opravdu retro a v  aranžích ukazo-
vala dobové vybavení běžných domácností 
v 70. a 80. letech 20. století. Každý si tak mohl 
vzpomenout, jak vypadaly různé předměty 
denní potřeby, a musím říci, že reakce na ně-
které z nich byly velmi spontánní a emotivní.  
Výstava měla také vysokou návštěvnost.

Návštěvu přes 15 tisíc lidí měl také již 3. 
ročník Dětského dne SBD Sever, který se 
uskutečnil začátkem září a jehož fantastic-

kým vrcholem byla ukázka vojenské bitvy 
z  období konce druhé světové války. Jak 
hodnotíte tuto akci?

Na pořádání Dětského dne spolupracuje-
me už od samého začátku s Čs. Obcí legionář-
skou v Libereckém kraji. Díky dobrovolníkům 
z obce legionářské mohli návštěvníci Dětské-
ho dne vidět unikátní nasazení dobové vo-
jenské techniky v akci, včetně například ruské 
stíhačky. K pořádání třetího ročníku Dětského 
dne se přidal také Liberecký kraj, díky němuž 
a také dalším téměř třem desítkám sponzorů 
jsme mohli takovou velkolepou akci uspořá-
dat. Věřím, že se nám něco podobného po-
daří i letos, protože si myslíme, že úspěšně 
založená tradice by měla pokračovat. 

Jak se vyvíjela v roce 2015 situace ohled-
ně správy bytového fondu?

Řekl bych, že rok 2015 byl nejvíce ovlivněn 
neustálým čekáním na vyhlášení podmínek 
nového dotačního programu na opravy, mo-
dernizace a rekonstrukce bytových domů. 
Nejdříve se mluvilo o jaru, pak o podzimu, no 
a nakonec byl vyhlášen až na sklonku loňské-
ho roku. Spousta společenství vlastníků i do-
movních samospráv logicky s  uvažovanými 
opravami a rekonstrukcemi vyčkávala až na 
vyhlášení dotací, takže hlavní investiční akce 
se odehrají až letos nebo v příštím roce. Bo-
hužel se ukázalo, že stávající dotační program 
IROP už není z hlediska výše a podmínek do-
tace tak atraktivní, jako dříve například Zele-
ná úsporám nebo IPRM, realizovaný v Liberci 
v lokalitě sídliště Rochlice.

V  oblasti legislativy jsme v  rámci našich 
členských platforem, zejména prostřednic-
tvím Družstevního marketingového sdružení, 
jehož je SBD Sever členem, připomínkovali 

pokračování ze strany 3



chystané legislativní změny v oblasti občan-
ského zákoníku a zákona o obchodních kor-
poracích.

Čeho se mají chystané změny dotknout?
Jak už bývá v  České republice bohužel 

zvykem, tak okamžitě poté, co začne nějaký 
nový právní předpis platit, už se chystají 
novelizace, neboť se v  plné nahotě ukáží 
nedokonalosti některých ustanovení. 
Nejinak je tomu i v  případě některých částí 
občanského zákoníku, které se dotýkají části 
bytového spoluvlastnictví, tedy společenství 
vlastníků. Tady se diskutují hlavně změny 
v otázkách zastoupení plnou mocí pro jednání 
se společenstvím vlastníků u manželů, kde 
stávající úprava vyžaduje plnou moc jednoho 
z  manželů. Dále bude potřebné upravit 
lépe záležitosti přechodu závazků člena 
společenství při prodeji bytu ve společenství 
vlastníků a také některé věci v otázce rozpočtu 
a hospodaření společenství. U bytových 
družstev v rámci navrhovaných změn zákona 
o obchodních korporacích se jedná zejména 
o úpravu vypořádacího podílu v družstvu, ale 
také třeba povinnosti zřídit webovou stránku. 
Každopádně navrhovaných změn je opravdu 
hodně a je těžké odhadnout, které nakonec 
budou přijaty a také kdy se tak stane. 

Na konci roku 2015 jste také zahájili 
dlouho chystanou výstavbu nového sídla 
družstva v horním centru Liberce v Bažan-
tí ulici. Jaké máte v této věci záměry?

Máte pravdu, že celá výstavba byla velmi 
dlouho chystaná a připravovaná. Vlastně pů-
vodně to mělo být tak, že nejprve jsme chtě-
li postavit své nové sídlo v Bažantí ulici a až 
později polyfunkční dům v Papírové. Jenže to 
nakonec dopadlo přesně naopak. Jak už jsem 
říkal, díky tomu, že jsme pozemek v Papírové 
koupili včetně projektu už i se stavebním po-
volením, mohli jsme začít s výstavbou praktic-
ky okamžitě. Zatímco u projektu Bažantí jsme 
si museli „vychutnat“ celý proces od projektu 
až po stavební povolení, což v  podmínkách 
libereckých reálií nebylo vůbec jednoduché 
a bylo to náročné jak technicky, tak časově.

Co se stalo?
Původní záměr jsme měli takový, že po 

získání pozemku s budovou SD Jednota 
starou budovu zbouráme a na jejím půdo-
rysu postavíme budovu novou. Územní plán 
města ale počítal s  tím, že nové budovy na 
pozemcích v  ulici Bažantí a Liliové budou 
umístěny na kraj pozemků do ulice. To jsme 
museli akceptovat a uzpůsobit tomu projekt. 
V druhé fázi projednání mělo město výhrady 
k  architektonické úrovni našeho návrhu, 
protože jsme chtěli postavit jednoduchou 
a levnou funkční budovu. Zadali jsme proto 
studii profesionálním architektům a  ná-
sledně vybrali vhodný architektonický 
návrh k  realizaci, který musela schválit Rada 
architektů města Liberce. Dále jsme museli 
vyhovět požadavku na umístění alespoň 
20  % zeleně uvnitř vzniklého vnitrobloku. 

Tyto skutečnosti vedly jednak k  časové 
prodlevě v  chystané výstavbě a jednak také 
k vyšší ceně realizace než bylo uvažováno na 
začátku.

Ale vraťme se k  původní otázce. Jaké 
máte s budovou záměry?

Hlavním naším cílem je přestěhovat sídlo 
našeho družstva do prostor, které zkvalitní 
naši činnost, zejména ve vztahu k našim zá-
kazníkům. Podle našich průzkumů v  dnešní 
době navštíví družstvo 1400 lidí měsíčně. Ve 
stávajících prostorách jsme hodně limitová-
ni jak celkovým prostorem, tak i okolím, což 
se negativně projevuje třeba v  otázce par-
kování nebo v  otázce vhodných prostor pro 
jednání s  klienty v  zázemí družstva. Nové 
sídlo nabídne dostatek prostoru pro jednání 
s klienty jak v zákaznickém centru, tak i v zá-
zemí při jednání s  konkrétními zaměstnanci 
družstva. Podmínky pro parkování by se měly 
také zlepšit. K dispozici budeme mít také vět-
ší zasedací místnost s  kapacitou až 40 osob 
k sezení, takže bude moci sloužit jako jednací 
místnost i pro naše klienty z řad společenství, 
kteří se při shromážděních třeba nevejdou do 
suterénních prostor v  domě. Také jsme rádi, 
že zůstáváme v centru města, ve velmi krátké 
docházkové vzdálenosti od zastávek MHD.

V budově budou ale také byty, že?
Ano, celá budova bude mít celkem 

šest podlaží, v  prvním podlaží bude 
zákaznické centrum, vjezd do vnitrobloku 
s  parkovacími místy a  další parkovací místa. 
Ve druhém a třetím podlaží budou kanceláře 
zaměstnanců družstva a  veškeré zázemí. Ve 
zbývajících třech podlažích bude celkem 
15 malometrážních bytů, 5  na každém 
podlaží. Tyto byty bude družstvo pronajímat 
a z příjmů z pronájmu bude z velké části hradit 
splátky investičního úvěru na tuto výstavbu. 
Zbývající část zdrojů na splacení úvěru by 
měla být zajištěna z výnosů z nájemného za 
stávající prostory v ulici Lípová, kde by měly 
vzniknout další byty. Na rozdíl od projektu 

Papírová nechceme byty v Bažantí prodávat, 
ale pouze pronajímat. Po zkušenostech 
s  pronájmy bytů v  Papírové si myslíme, že 
bude o pronájem bytů v Bažantí zájem. 

Kdy bude stavba dokončena a družstvo 
přestěhováno?

Stavba by měla být dokončena do konce 
tohoto roku, předpokládáme, že se nevyhne-
me drobným nedodělkům a že se kolaudace 
odehraje někdy na začátku měsíce února 
roku 2017, takže následně bychom se mohli 
začít stěhovat.

Na závěr našeho rozhovoru se zeptáme 
na to, co dalšího chystáte pro své klienty 
v roce 2016?

V roce 2016 jsme pro naše klienty přichystali 
nový projekt benefitních, slevových karet 
Sphere, které nahrazují náš dřívější program 
klientských karet SBD Sever. Karty Sphere 
umožňují čerpat nejrůznější slevy asi na 
10.000 prodejních místech v České republice 
a na Slovensku a díky zapojení SBD Sever 
Liberec v  Družstevním marketingovém 
sdružení můžeme pro každý byt ve správě 
SBD Sever zajistit jednu tuto kartu naprosto 
zdarma. Jejich distribuce proběhla v prosinci 
loňského a lednu letošního roku. Myslím, že 
každý tento malý dárek určitě ocení.

Pro naše klienty z  řad členů výborů 
společenství a dalších statutárních orgánů se 
nám podařilo od ledna 2016 rozšířit pojištění 
pod naší rámcovou smlouvou s  pojišťovnou 
Allianz o pojištění odpovědnosti orgánů 
společenství nebo družstev, což je 
dobré vzhledem k  ustanovením nového 
občanského zákoníku, na základě kterého 
odpovídají členové statutárních  orgánů za 
eventuální způsobenou škodu.  Je proto fajn 
být pro takové případy pojištěn.

         Děkujeme za rozhovor.
         Redakce Zpravodaje Severu
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OD NOVÉHO ROKU SLEVOVÉ KARTY 
SPHERE DISTRIBUCE KARET PROBĚHLA 
V PROSINCI A LEDNU
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V  prosinci loňského roku a v  lednu 
letošního roku proběhla distribuce karet 
Sphere pro klienty SBD Sever Liberec. Pro 
každou domácnost je určena jedna slevová 
karta na pět let zdarma, další karty pro členy 
domácnosti lze objednat na zákaznickém 
centru SBD Sever za poplatek. Slevy lze 
čerpat za nákupy na více než 10.000 
prodejních místech v  České republice i na 
Slovensku. Tato prodejní míst jsou označeny 
samolepkami s logem programu Sphere.

V  roce 2014 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. 

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 umožňuje 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  pokrývá 
velké spektrum zájmů a aktivit jak v denním 
životě, tak i na dovolené. Tento nový atraktivní  
benefitní program od roku 2016 nahradil 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. 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 benefitní kartu obdržet za 
zvýhodněnou cenu 200,- Kč také pro partnera 
a další osoby ve Vaší domácnosti. 

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

Jak jsme již čtenáře Zpravodaje Severu 
informovali v  minulém čísle, byla započata 
výstavba nového sídla SBD Sever v  Bažantí 
ulici v  horním centru Liberce. 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. 

Přestěhování sídla družstva a umístění 
prvních nájemců bytů proběhne po kolaudaci 
v únoru nebo březnu 2017. Jak stavba roste, 
můžete vidět na fotografiích.

STAVBA NOVÉHO SÍDLA DRUŽSTVA 
POKRAČUJE S 15 NÁJEMNÍMI BYTY 
V BAŽANTÍ ULICI V HORNÍM CENTRU LIBERCE 



ROK 2016 VE ZNAMENÍ DOTACE IROP  
PODPORA ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ 
POKRAČUJE PODLE NOVÝCH PRAVIDEL

BYTY V PAPÍROVÉ ULICI DOPRODEJ
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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spus-
tilo na sklonku loňského roku program na 
energeticky úsporné bydlení, který je spolu-
financovaný z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a státního rozpočtu ČR.  V tom-
to programu lze žádat o podporu na snížení 
energetické náročnosti bytových domů. Pro 
čtenáře Zpravodaje Severu přinášíme nej-
důležitější informace o tomto dotačním 
programu a odpovědi na nejčastější otázky.

•	 Celková výše finančních prostředků v pro-
gramu: téměř 17 miliard Kč.

•	 Celková výše finančních prostředků 
v aktuální výzvě: 4,5 miliard Kč (podíl 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu až 
3,15 mld. Kč). 

V jaké lokalitě je možné žádat o podporu? 
Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. 

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství 

vlastníků jednotek, kromě fyzických osob ne-
podnikajících.

Co se pro účely dotace rozumí „bytovým 
domem“?

Bytovým domem se rozumí stavba pro 
bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů, 
a ve které více než polovina podlahové plo-
chy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení 
a je k tomu účelu určena.  

Jak správně postupovat při zájmu o získá-
ní dotace:

Výbor společenství vlastníků kontaktuje 
svého technika na SBD Sever, který poskytne 
veškerou součinnost při přípravě a realizaci 
projektu, včetně projednání na shromáždě-
ní vlastníků.  SBD Sever pomůže s  výběrem 

projektanta a energetického specialisty, kte-
ří Vám zpracují projektovou dokumentaci 
a energetické hodnocení. Ke splnění podmí-
nek pro přidělení podpory musí bytový dům 
doložit:

•		projektovou	dokumentaci
•		energetické	posouzení

Požadovaný minimální rozsah projektové 
dokumentace a energetického hodnocení 
budovy pro danou oblast (podoblast) podpo-
ry je uveden v kapitole 2.3 Specifických pra-
videl pro žadatele a příjemce. S těmi se musí 
projektant seznámit a podle těchto pokynů 
projekt zpracovat. Ke zpracování projektové 
dokumentace je nutná autorizace podle zá-
kona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání au-
torizovaných architektů a O výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a Techniků činných 
ve výstavbě. 

Podobně je to s  energetickým hodnoce-
ním. Energetické hodnocení může zpracovat 
pouze energetický specialista, který je držite-

lem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., 
ohospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, § 10 odst. 1.

Po zpracování těchto dokumentů Vám 
pracovníci SBD Sever zajistí podání žádosti 
o  dotaci. Tato žádost se v  tomto dotačním 
programu podává výhradně elektronicky 
a pouze v informačním systému MS 2014+.

Při výběru zhotovitele díla je nutné dodržet 
podmínky stanovené příslušným metodic-
kým pokynem, ve kterém jsou obsaženy spe-
cifické požadavky, podobné jako v  případě 
zadávání zakázek podle zákona o veřejných 
zakázkách. Tyto podmínky je nutné dodržet, 
jinak nelze dotaci poskytnout. 

Na základě informací Centra regionálního 
rozvoje ČR článek zpracovala redakce Zpravo-
daje Severu. 

Na co je možné žádat o podporu?
1. Zlepšení tepelně-technických vlastnos-

tí konstrukcí na obálce budovy
2. Instalace systémů nuceného větrání 

s rekuperací odpadního vzduchu
3. Výměna zdroje tepla pro vytápění
4. Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé 

užitkové vody
5. Instalace solárních kolektorů nebo fo-

tovoltaických systémů
6. Instalace zařízení pro kombinovanou 

výrobu tepla a elektřiny využívající 
obnovitelné zdroje nebo zemní plyn 
a kryjících primárně energetické potře-
by budov, ve kterých jsou umístěny

Jak je to s dotací?  
Kolik a za jakých podmínek?
•	 Garantovaný podíl podpory při splnění 

minimálních požadavků vyplývajících 
ze specifických kritérií přijatelnosti: 
25,5 %

•	 Vlastníci bytových domů, kteří 
provedou důkladnější zateplení, než 
jsou minimální požadavky, obdrží 
podporu ve výši 32,3 %. 

Požadavky jsou následující:

1. úsporu celkové dodané energie min. 
40%

2. klasifikační třídu celkové dodané ener-
gie B nebo lepší

3. kritéria pro nákladově optimální úro-
veň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 
vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov 

Nabízíme k prodeji do osobního vlastnic-
tví nebo k pronájmu poslední tři volné byty 
3+kk o rozloze 100 m² ve 2., ve 3. a nebo ve 4. 
nadzemním podlaží v novostavbě bytového 
domu na rohu ulic Papírová a Široká v samém 
centru Liberce, nedaleko Soukenného ná-
městí, v takzvaném „zlatém kříži“.

Prodej:

2. n. p.  |   cena s DPH  3 590 000,- Kč
3. n. p.  |   cena s DPH  3 680 000,- Kč
4. n. p.  |   cena s DPH  3 760 000,- Kč

Pronájem: 

12 900,- Kč měsíčně + služby 

3+kk  |   100 m2   |   poslední 3 volné byty k prodeji nebo pronájmu

Nebytové prostory: 
K pronájmu jsou také dva obchodní prostory 
v  přízemí objektu se samostatným vstupem 
a zázemím o velikosti 92 m² a117 m².

Kompletní nabídku naleznete na: 
www.severreality.cz

Pro další informace 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
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PRÁVNÍ PORADNA TENTOKRÁT  
NA TÉMA SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

SBD SEVER NOVĚ NA FACEBOOKU

Na internetu jsem se dočetla, že nový ob-
čanský zákoník poměrně striktně upravuje 
některé povinnosti, které se týkají svolání, 
programu a přijímání usnesení na shro-
máždění vlastníků, které naše společenství 
koná každý rok na jaře. Mohli byste pro-
sím shrnout základní pravidla, kterými se 
máme řídit?

Předně je třeba připomenout, že nový 
občanský zákoník upravuje jen některá 
základní pravidla. Podrobnosti, které se týkají 
shromáždění vlastníků, upravují přímo stanovy 
společenství, takže se situace v  jednotlivých 
společenstvích může lišit. Uvedeme tedy 
pouze některá základní ustanovení. 

Statutární orgán společenství, tedy výbor 
nebo předseda společenství, svolá shromáždě-
ní tak, aby se konalo nejméně jedenkrát v ka-
lendářním roce.

Svolání shromáždění se řídí stanovami 
společenství vlastníků. V  nich je nejčastěji 
upraveno svolávání jednání shromáždění 
tak, že shromáždění vlastníků jednotek se 
svolává písemnou pozvánkou, která musí být 
doručena a současně vyvěšena nejméně 15 
dní přede dnem konání shromáždění. Některá 
společenství mají způsob doručení odlišně 
upraven, v  některých případech se musí 
jednat o doručení na kontaktní adresu člena 
společenství, v jiném například postačí vhození 
do schránky nebo prosté vyvěšení na nástěnce 
v  domě. V  jiných případech se za doručení 
považuje zaslání elektronickou cestou. 
Každopádně by doručení mělo proběhnout 
způsobem, aby svolavatel prokázal, že vlastník 
jednotky – člen společenství vlastníků, byl 
o svolání řádně a včas informován.

V případě, že by stanovy neobsahovaly údaj 
o lhůtě, v  jakém předstihu má být doručena 
pozvánka na shromáždění, použije se přimě-
řeně ustanovení § 1221 občanského zákoníku 
o způsobu svolání členské schůze spolku, což 
znamená, že pozvánka by měla být odeslána 
nejméně 30 dní přede dnem konání shromáž-
dění.

Pozvánka musí obsahovat některé povinné 
náležitosti, kterými jsou zejména osoba svola-
vatele, datum, hodina, místo konaní, program 
shromáždění a dále místo, kde je možné se-
známit se s  podklady k  jednotlivým bodům 
jednání, pokud nejsou připojeny k pozvánce. 
V  takovém případě musí svolavatel každému 

vlastníku jednotky umožnit se včas s  nimi se-
známit. Program jednání může být měněn 
nebo doplněn pouze se souhlasem všech čle-
nů společenství vlastníků.  I v  otázce svolává-
ní shromáždění se může popsaný postup lišit 
v závislosti na úpravě ve stanovách konkrétní-
ho společenství.

Shromáždění je způsobilé usnášet se za pří-
tomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu 
všech hlasů. K  přijetí rozhodnutí se vyžaduje 
souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků 
jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují 
vyšší počet hlasů. V minulosti platilo, že někte-
rá závažná usnesení byla přijímána vyšším kvo-
rem hlasů, například alespoň třemi čtvrtinami 
přítomných hlasů vlastníků nebo nadpoloviční 
většinou hlasů všech vlastníků bez ohledu na 
celkovou účast na shromáždění. Proto je nut-
né  i v  tomto případě nahlédnout do stanov 
společenství, zdali některá usnesení nemají 
být podle stanov přijímána touto kvalifikova-
nou většinou hlasů. Váha hlasu je určena podí-
lem člena společenství na společných částech 
domu. Neurčí-li se podíly na společných čás-
tech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístě-
ní bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanove-
ny poměrem velikosti podlahové plochy bytu 
k celkové podlahové ploše všech bytů v domě 
(§1161 občanského zákoníku).

Do působnosti shromáždění (§1208 občan-
ského zákoníku) patří

a) změna stanov,
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu 

a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
c) volba a odvolávání členů volených orgánů 

a rozhodování o výši jejich odměn,
d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsled- 

ku hospodaření a zprávy o hospodaření 
společenství vlastníků a správě domu, jakož 
i celkové výše příspěvků na správu domu 
pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování 
nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich 
úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen slu-
žeb na jednotky,

f ) rozhodování
1. o členství společenství vlastníků v právnic-

ké osobě působící v oblasti bydlení,
2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
3. o změně podlahové plochy bytu,
4. o úplném nebo částečném sloučení nebo 

rozdělení jednotek,

5. o změně podílu na společných částech,
6. o změně v určení společné části sloužící 

k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
7. o opravě nebo stavební úpravě společné 

části, převyšují-li náklady částku stanove-
nou prováděcím právním předpisem; to 
neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

g) udělování předchozího souhlasu

1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých 
věcí nebo k jinému nakládání s nimi,

2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých 
věcí, jejichž hodnota převyšuje částku sta-
novenou prováděcím právním předpisem, 
nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, 
pokud stanovy určí něco jiného,

3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím 
vlastníků včetně schválení výše a podmí-
nek úvěru,

4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního 
práva k jednotce, pokud dotčený vlastník 
jednotky v písemné formě s uzavřením zá-
stavní smlouvy souhlasil,

h) určení osoby, která má zajišťovat některé čin- 
nosti správy domu a pozemku, i rozhodnu-
tí o  její změně, jakož i schválení smlouvy 
s  touto osobou a schválení změny smlouvy 
v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

i) rozhodování v dalších záležitostech určených 
stanovami nebo v záležitostech, které si 
shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za 
jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí 
obsahovat nezbytné údaje prokazující schop-
nost shromáždění k  jednání a usnášení, dále 
údaje o průběhu jednání, plné znění přijatých 
usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby 
prováděny, datum konání. Přílohu zápisu tvo-
ří zejména listina přítomných s  jejich podpisy 
a  písemné podklady, které byly předloženy 
k  jednotlivým projednávaným bodům.  Zápis 
podepisuje předsedající a zapisovatel. 

Každý vlastník jednotky může navrhnout 
soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí 
pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanova-
mi. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí za-
niká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel 
o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, 
nejpozději však do jednoho roku od přijetí roz-
hodnutí.

Mgr. Adéla Maršálková – právník SBD Sever
Ing. Mgr. Petr Černý

§

Kromě webových stránek 
SBD Sever, které naleznete 
na www.sbdsever.cz a  re-

alitních stránek SBD Sever s  aktuální nabíd-
kou realit, které naleznete na adrese www.
severreality.cz, má SBD Sever nově zřízený 
facebookovský profil. Na těchto stránkách se 

můžete seznámit s každodenními aktualitami 
nebo si poslechnout písničku pro dobrou ná-
ladu, která je připravena téměř každý den. 

Na stránky se nejrychleji dostanete 
kliknutím na ikonku facebooku na našich 
webových stránkách.
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SEVER REALITY 
u ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ A NÁKUP VAŠEHO BYTU

u NEMUSÍTE VYBÍRAT REALITNÍ KANCELÁŘ, KDYŽ MŮŽETE VŠE SNADNO VYŘÍDIT  
POD JEDNOU STŘECHOU PŘÍMO NA SEVERU

u PRO BYTY VE SPRÁVĚ SBD SEVER SLEVA 30 % NA PROVIZI

u FINANCOVÁNÍ FORMOU HYPOTÉKY ZAJISTÍME ZA VÁS

u PORADENSTVÍ ZCELA ZDARMA

REALITNÍ ČINNOST
V současné době rozšiřujeme své služby 

o realitní činnost. Zprostředkujeme prodej 
a  nákup Vašeho bytu v Liberci a přilehlém 
okolí. Díky našemu předmětu činnosti 
jsme schopni reálně posoudit technický 
stav bytu i domu, ve kterém se byt nachází 
a odpovídajícím způsobem stanovit jeho 
prodejní cenu.

OBJEKTIVNÍ INFORMACE
Prodávajícím jsme schopni garantovat, že 

jejich byt bude prodán za tržní cenu solvent-
nímu kupci. Kupujícím pak můžeme přislíbit 
aktivní pomoc při zajištění financování náku-
pu nemovitosti prostřednictvím hypotéčního 
úvěru.

SLEVA NA PROVIZI
V případě prodeje bytové jednotky, která je 

umístěna v domě, který spravuje SBD SEVER, 
můžeme prodávajícímu nabídnout 30% slevu 
na provizi za zprostředkování prodeje.

ZNALOST SPRAVOVANÝCH 
NEMOVITOSTÍ
Kupujícímu takové bytové jednotky pak 

garantujeme poskytnutí všech dostupných 
informací o technickém stavu domu, ve 
kterém se byt nachází. Kupující nepochybně 
ocení skutečnost, že jako správce domu, ve 
kterém se kupovaný byt nachází, máme také 
informace  o případných nevypořádaných 
finančních závazcích, např. podílu na úvěru 
na revitalizaci domu zateplením apod.

KOMPLEXNÍ SLUŽBA
Jak prodávající, tak kupující nemusí 

pendlovat mezi realitní kanceláří a správcem 
nemovitosti, aby zjistil, jak se věci mají, 
protože v případě  SBD SEVER  dostane 
všechny informace pod jednou střechou. 
Zajistíme nejen prohlídku bytu, vyhovení 
všech právních dokumentů souvisejících 
s převodem vlastnictví bytu nebo členských 
práv u bytů družstevních, ale zajistíme 
také rozúčtování nákladů na služby mezi 
původního a nového uživatele bytu dle 
jejich vzájemné dohody a rovněž vystavení 
předpisu plateb za služby a zavedení nového 
uživatele do registru správce domu.

ZNALOST PROBLEMATIKY
Nabídka se však neomezuje pouze na 

byty v domech, které SBD Sever spravuje. 
Díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti 
péče o  technický stav bytových domů jsme 
schopni zprostředkovat prodej jakéhokoliv 
bytu nebo i jiné nemovitosti v libereckém 
regionu a za aktuální tržní cenu. Naši technici 
dokážou odborně posoudit technický stav 
domu i bytu a navrhnout prodávajícímu 
optimální cenu pro realizaci prodeje.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Veškeré právní i jiné poradenství  spojené 

s prodejem Vaší nemovitosti nebo s  uvažo-
vaným nákupem poskytujeme zcela zdarma. 
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.
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Kontakt:

SBD SEVER
Zákaznické centrum
Lipová 596/7, Liberec
e-mail: info@severreality.cz
tel.:  485 106 552
         777 334 333



KŘÍŽOVKA SBD SEVER

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.


