Zpravodaj

LBD PRAHA

9

č. 2/ 2 0 0 5

vydává představenstvo a správa družstva pro uživatele spravovaných bytů
283 893 395 - celá správa,
283 890 560, 777 881 515 - technici, e-mail: lbd9@volny.cz
608 745 679 - kontrolní komise

Shromáždění delegátů (SD)
Dne 26. 4. 2005 se v sále penzionu Vysočanský pivovar konalo shromáždění delegátů LBD Praha 9.
Z 82 pozvaných delegátů jednotlivých domů se jednání zúčastnilo 60 delegátů. Shromáždění se
seznámilo se zprávami představenstva a kontrolní komise o činnosti za minulé období, s výsledkem
hospodaření za rok 2004 a s upřesněním plánu velkých oprav domů v období r. 2005 – r. 2006.
Schválilo účetní závěrku družstva za rok 2004, převod zisku ve výši 724.992,- Kč na účet
nerozděleného zisku (celková výše nerozděleného zisku je 2 939 392,79 Kč), drobnou změnu
směrnice pro přidělování uvolněných bytů ve věci titulu platby za přidělení uvolněného bytu a cen
za administrativní práce. Proběhla volba představenstva a kontrolní komise na další funkční období.
Vzhledem k tomu, že nikdo z ostatních členů družstva neprojevil zájem o práci v představenstvu
nebo kontrolní komisi, bylo zvoleno všemi přítomnými dosavadní složení představenstva – Ing.
Milan Čaban, Jiří Jirák, Ing. Ondřej Mika, Ing. Milena Musilová, Ing. Václav Šebek, Ing. arch. Ivana
Vančurová , Josef Volf a dosavadní složení kontrolní komise – Jan Halík, JUDr. Miroslava
Kořínková a Jindřiška Šolcová. Delegáti schválili odměny pro členy představenstva a kontrolní
komise za r. 2004.
Na základě několika připomínek přítomných delegátů bude jedním z bodů programu příštího
shromáždění delegátů problematika půdních vestaveb. Přítomní delegáti byli vyzváni k podání
námětů k tomuto tématu v takovém časovém předstihu, aby uvedený bod jednání mohl být řádně
připraven. K témuž vyzýváme všechny členy družstva.
Dle návrhu předsedy kontrolní komise bude na podzim tohoto roku uspořádán informační seminář
k problematice bytů v osobním vlastnictví.
Bližší informace o přijatých závěrech shromáždění obdržíte od svého delegáta domu.

Výsledek hospodaření družstva za rok 2004
Hospodářský výsledek dle hlavní knihy:
Výnosy celkem :
13,953.318,- Kč
Náklady celkem :
13,228.326,- Kč
Hospodářský výsledek po zdanění :
724.992,- Kč
Podrobněji rozepsané výsledky mají k dispozici delegáti domů nebo jsou k nahlédnutí v kanceláři
správy LBD.

Shromáždění společenství vlastníků
V pondělí 27. 6. 2005 se v kanceláři LBD uskutečnila první etapa shromáždění společenství
vlastníků jednotlivých domů u kterých vlivem upřesněného plánu oprav bylo nutné upravit i zálohy.
Druhá etapa proběhne v září. Vlastníci obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.

Zajištění havarijních služeb v našich společných domech
Od května je ve všech domech ve správě družstva vyvěšena vývěska s kontakty na zajištění havarijní
služby na domovních i bytových rozvodech, kterou zajišťuje firma
BYTOSERVIS – NON STOP s.r.o. ,
telefony – 2 41 41 41 41, 2 41 41 22 22, 605 42 42 42
a nebo zvláštní pohotovostní číslo 1234.
Firma řeší závady na vodoinstalaci, kanalizaci, elektroinstalaci, rozvodech plynu a topení. Dle
možností zajistí i zámečnické opravy. Na telefonní čísla je možné volat v kteroukoliv denní i
noční hodinu. Vždy uveďte adresu, číslo bytu a jméno. Pokuste se uvést přesněji příčinu
havárie a dle možností informujte další dotčené sousedy.

Venkovní nátěry
Žádáme všechny družstevníky, kteří mají vážné nedostatky u venkovních nátěrů oken a balkónových
dveří, aby se neprodleně spojili s techniky LBD a dohodli si termín nátěru oken. Pokud nevyužijete
tuto možnost, budou případné další náklady na opravy účtovány uživateli bytu.

Ohlasy na vyúčtování nákladů na služby – vodné stočné za r. 2004
Jako každý rok se opakuje situace po vyúčtování služeb, zejména kolem doplatků za vodné a stočné,
kdy lidé chodí pozdě reklamovat větší spotřebu vody než se jim zdá úměrné (nebo jenom zvykem).
V několika málo domech si to řeší uživatelé hlídáním celkové čtvrtletní nebo měsíční spotřeby na
patečním (hlavním) vodoměru v domě a srovnávají ji s předchozím obdobím. Potom mohou i včas
uplatňovat řešení nějaké anomálie ve spotřebě. Je důležité registrovat, zda někomu protéká záchod
nebo baterie – známky orosení kanalizačního potrubí (nejvíce patrné v létě). Orientační tabulka
spotřeby vody při netěsném kohoutku nebo především protékajícím splachovači je k dispozici na
nástěnce na správě družstva. Při dlouhodobé nepřítomnosti (i prodloužený víkend)
doporučujeme uzavřít přívodu k bytu, zejména WC! Kritérium pro výpočet spotřeby - skutečný
počet osob v bytech je Vám všem předkládán dostatečně včas ke kontrole přes delegáty v domě.
Nikdo jiný za Vás tyto údaje neupřesní a pozdější reklamace nelze již akceptovat. Odchylky mezi
hlášeným počtem osob v bytech a skutečností lze uplatnit opravou do předkládaného výpisu nebo
písemným potvrzením za ostatní uživatele v domě, že tam a tam je stav odlišný od uváděného ve
výpise.

Přehledné značení schránek, dveří bytů a sklepních kójí
Po rekonstrukcích elektroinstalace a malování ve schodištích byly všude instalovány i nové poštovní
schránky včetně štítků se jmény a čísly bytů. Bohužel uživatelé nezachovávají při změnách ani
formát ani úpravu, čímž chybí dost podstatné číslování bytů. Prakticky to znamená, že stejná
příjmení lze zaměnit, adresáty za jmény podnájemníků nelze najít apod. Podobné je to i s číslem
bytu přímo u dveří, pokud si uživatel udělal úpravu dveří nebo také s označením sklepních kójí
příslušným číslem bytu. V této souvislosti nebude v naléhavých případech správa zjišťovat uživatele
sklepa, ale sklep bude za účasti svědka otevřen pro zajištění opravy.
Přeznačení zvonků u vchodu na požádání zajišťuje správa, protože do zařízení nelze zasahovat
neoprávněnou osobou. Není proto vhodné přelepovat zvonková tabla.

Opravy zámků vstupních dveří do objektů
Často se vyskytují poškození zámků nebo vložek na vstupech do domů. Takovou závadu je důležité
hlásit co nejdříve, aby nedošlo k situaci, kdy se nelze dostat tam ani ven nebo nebude možné na noc
zajistit dům. Pokud někomu jde špatně zasouvat klíč do vložky zámku, doporučujeme porovnat klíč
s ostatními dostupnými (třeba na správě družstva), protože poškozený klíč nebo i několikátá kopie
původního klíče často zapříčiní poškození vložky. Jinak připomínáme: všímejte si snahy o úmyslné
poškození zámků nebo dveří (např. aby se nedaly dovřít), během léta jsou tyto pokusy stále častější,
stejně jako vloupaní do sklepů.

Krmení holubů
Na balkonech několika našich domů se projevil „chovatelský zájem“ o volně se pohybující holuby,
kteří mají tímto na nich volně k dispozici místo ke shromažďování nebo dokonce ke hnízdění.
Upozorňujeme všechny uživatele takových bytů, že oznámíme tyto případy Hygienickou stanici pro
Praha 9 a dále budeme postupovat důsledně včetně desinfekčních a dezinsekčních zásahů, jejichž
náklady s možnou pokutou budou uplatňovány na uživatelích těchto bytů. Krmení a volné chování
holubů na takových místech, které umožňuje přenášení choroboplodných zárodků a znečišťování
prostředí je bezohledností vůči ostatním obyvatelům domu nehledě na poškozování stavby.

Dostavba nám. OSN
Kontrolní komise informuje, že záležitost plánované výstavby hotelu v parku před Komerční bankou
se vrátila k novému projednávání na Praze 9. Sledujte proto pečlivě publikaci Devítka a vývěsky
radnice, abychom mohli včas reagovat na tento záměr.

Ing. Milena Musilová
za správu družstva

V Praze dne 29. 7. 2005

Ing. Ondřej Mika
předseda představenstva

