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Nový občanský zákoník (dále jen NOZ)  89/2012 Sb. ukládá již 
vzniklým společenstvím vlastníků přizpůsobit text stanov novým před-
pisům do 3 let ode dne účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2017). V případě, že 
nebude novým předpisům odpovídat název společenství (v názvu SVJ 
nebudou obsažena slova „společenství vlastníků“ – viz § 1200 odst. 
2 písm. a) NOZ), budou SVJ povinna změnit název společenství for-
mou změny stanov do 2 let od účinnosti NOZ (tj. do 1.1.2016). 

SVJ, která vznikla do 31.12.2013, budou postupovat podle svých 
dosavadních stanov (s tím, že mají povinnost přizpůsobit je nové práv-
ní úpravě do 3, respektive 2 let, jak bylo uvedeno výše). Tato SVJ bu-
dou mít buď stanovy přijaté shromážděním vlastníků, anebo nedošlo-li 
k takovému přijetí stanov, budou tato SVJ postupovat i nadále podle 
vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb. Pokud 
jsou stanovy již vzniklých SVJ v rozporu s donucujícím ustanovením 
NOZ pozbývají v této části závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ 
(§ 3041 odst. 2 NOZ). Zbývající text dosavadních stanov (který není 
v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ) zůstane použitelný i nadá-
le. V případě již vzniklých SVJ proto např. budou muset členové na shro-
máždění hlasovat přísnější hlasovací většinou, než vyžaduje NOZ, 
a to až do doby, než si své stanovy přizpůsobí novým možnostem. 
Znění stanov má v tomto směru přednost před zákonem. NOZ obecně 
upravuje usnášeníschopnost shromáždění vlastníků tak, že vyžaduje 
přítomnost vlastníků majících většinu hlasů a rozhodnutí se považuje 
za přijaté, hlasovala-li o něm alespoň většina hlasů přítomných vlastní-
ků (§ 1206 NOZ). Stanovy vydané nařízením vlády však obsahují pro 
některá rozhodnutí přísnější hlasovací většinu, která vychází ještě z teh-
dejších požadavků 

Povinné náležitosti stanov dle NOZ (§ 123 a § 1200) 
platného od 1.1.2014:
a) název obsahující slova „společenství vlastníků“ a označení domu, pro

 který SVJ vzniklo
b) sídlo
c) předmět činnosti
d) členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování

Informace pro SVJ
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Jak jsme Vás již dříve několikrát informovali, řeší HODOŇAN s Měs-
tem Hodonín jako vlastníkem pozemků zastavěných bytovými domy ve 
vlastnictví event. spoluvlastnictví HODOŇANU, odkup těchto pozem-
ků. Na základě několika jednání a naší žádosti o snížení ceny pozemků 
přijalo v roce 2006 Zastupitelstvo Města Hodonín usnesení prodávat 
HODOŇANU a vlastníkům bytů pozemky pod domy za cenu 80,-Kč/
m2. Za tuto cenu byly od města odkoupeny pozemky pod 18ti bytovými 
domy. 

V roce 2012 nám bylo oznámeno, že Zastupitelstvo Města Hodo-
nín rozhodlo v roce 2011 prodávat pozemky za cenu cenové mapy 
(200,- až 380,-Kč/m2 podle lokality). Jelikož jsme přesvědčeni, že i 
nadále je usnesení z roku 2006 o prodeji pozemků HODOŇANU za 
cenu 80,-Kč platné, obrátili jsme se po několika jednáních se zástupci 
Města Hodonín na zastupitele města se žádostí o dodržení původní-
ho usnesení z roku 2006, prodat pozemky pod domy HODOŇANU za 
cenu 80,-Kč/m2.

Dne 28.1.2014 se uskutečnilo zasedání Zastupitelstva Města Hodo-
nín, kde mimo jiné byla projednávána žádost HODOŇANU o dořešení 
majetkoprávních vztahů k zastavěným pozemkům dle usnesení zastu-
pitelstva č. 2857 ze dne 29.8.2006 – prodej pozemků za cenu 80,-Kč/
m2. Zastupitelstvo tento bod programu odložilo na další jednání s po-
žadavkem na doložení právního rozboru platnosti usnesení č. 2857 
z roku 2006 nestrannými právníky. Tato fáze je doposud v jednání.

Informace o postupu prodeje pozemků 
ve vlastnictví Města Hodonín

e) určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány),
 jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního ob-
 dobí, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob
 usnášení

f) pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu 

 domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené 
 jednotlivými vlastníky

h) první členové statutárního orgánu
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Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) – zóna Bažantnice

Dne 20.5.2013 vyhlásilo Město Hodonín již 7. výzvu (a pravděpodob-
ně poslední) k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu 
rozvoje města Hodonín pro aktivitu regenerace bytových domů– zóna 
Bažantnice. Příjem žádostí byl ukončen 19.7.2013. 

Žadatelé mohou dosáhnout na dotaci ve výši až  40% celkových 
způsobilých nákladů.

Realizace všech projektů bude ukončena do konce roku 2015.

HODOŇAN stavební bytové družstvo zpracoval 6 projektů a předložil 
6 žádostí o fi nanční podporu o celkovém objemu prací ve výši 25 mil. Kč 
(z toho uznatelné náklady činí 24,4 mil. Kč).  Požadovaná dotace je ve 
výši 10 mil. Kč.   Všechny žádosti byly kladně vyřízeny a u všech domů 
je  Ministerstvem  pro místní rozvoj vydáno  Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, a to ve výši 40% z uznatelných nákladů. 

Jedná se o následující domy v Hodoníně:
I.Olbrachta 35,37
SVJ I.Olbrachta 23,25
SVJ Erbenova 33,35
SVJ Tř. bří. Čapků 23,25
SVJ Lipová alej 9,11,13
SVJ Erbenova 10,12,14,16

Informace k dotačním programům pro rok 2014

Z tohoto důvodu doporučuje vedení 
i představenstvo družstva svým členům 
i vlastníkům bytů pozemky od Města Hodo-
nín nekupovat a vyčkat na rozhodnutí Zastu-
pitelstva Města Hodonín.

O dalším průběhu budete informováni pro-
střednictvím webových stránek HODOŇANU.
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Dotace bude po splnění podmínek a po dokončení projektů  poskyt-
nuta na účet žadatelů.

Veškeré informace o programu IPRM můžete získat na www.hodonin.eu

Panel 2013+

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu 
technologie výstavby (panelové, cihlové). 

Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické 
a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví by-
tový dům. 

Podmínky programu se řídí Nařízením vlády č. 468/2012. 
Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace byto-

vých domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci 
vynakládali fi nanční prostředky účelně. Úvěr lze využít pro opravy po-
ruch domů, pro snížení energetické náročnosti domů, modernizaci byto-
vých jader či opravy společných prostor.

Nízkoúročené úvěry poskytuje přímo SFRB. Úrok bude fi xován po ce-
lou dobu splácení, kterou je možno sjednat až na 30 let a úvěr může krýt 
až 90 procent výdajů. Žadatel musí podat žádost před zahájením sta-
vebních prací a minimálně po dobu pěti let dům musí sloužit k bydlení.

Veškeré informace o programu Panel 2013+ můžete získat na                                                                                           
www.sfrb.cz

Program JESSICA 
Projekt rozvoje znevýhodněných městských zón

Program JESSICA je fi nančním nástrojem Integrovaného operačního 
programu IOP a  doplňuje končící programové období Evropských struk-
turálních fondů, které byly určeny právě pro města s IPRM.

U nás se jedná se o poskytování nízkoúročených úvěrů na regeneraci 
bytových domů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Hodonín– 
zóna Bažantnice. Úvěry bude poskytovat Komerční banka jako správce 
Fondu rozvoje měst.

Úvěry jsou úročeny již od 0,71 % ročně a jsou fi xované na dobu 10 let. 
Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je 
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možné zvolit až na 30 let. Na tento program je SFRB vyčleněno 609 mil. 
Kč. Prostředky je možno čerpat do konce roku 2015. Z programu bude 
možné zvolit výši úvěru až na 90% nákladů.

Základní parametry úvěrů:
- výše úvěru :  1-120 mil. Kč
- maximální doba splatnosti:  30 let
- minimální vlastní zdroje :  10%
- povoleno předčasné splacení bez omezení
- zdarma komplexní zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr
- zdarma vedení úvěru 

Zelená úsporám

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí administrova-
ný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie 
a obnovitelné zdroje energie. Do konce roku 2015 nelze z tohoto progra-
mu čerpat dotace pro bytové domy, žádosti mohou podávat pouze vlast-
níci rodinných domů. O otevření programu pro bytové domy se jedná. 
Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky, a to na základě 
časově omezených výzev.

Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nej-

    později 31. října 2014 do 12:00 hodin

3 oblasti podpory

Oblast podpory A: 
Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

Oblast podpory B: 
Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory C: 
Efektivní využití zdrojů energie
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Mezi základní povinnosti všech družstevníků (vlastníků a nájemců) 
patří placení nájemného (příspěvků vlastníka) a záloh na poskytova-
né služby. Družstvo se intenzivně věnuje práci s dlužníky, k vymáhání 
využíváme všechny zákonné možnosti. Všechny pohledávky jsou ře-
šeny podáním žalobních návrhů, a to jak návrhů na vydání platebního 
rozkazu, tak i výpovědí z nájmu bytu a využití notářského zápisu a do-
hod o splátkách. Pro lepší orientaci uvádíme vývoj dluhů na nájemném 
a příspěvcích vlastníků v bytech ve vlastnictví a správě družstva v letech 
2012, 2013 a stav k 31.1.2014.

Přehled dlužníků

Problematika dlužníků

Dlužná částka
Stav k 31.12.2012 Stav k 31.12.2013 Stav k 31.1.2014
částka v 

Kč celkem
počet 

dlužníků
částka v 

Kč celkem
počet 

dlužníků
částka v 

Kč celkem
počet 

dlužníků
0-500 5 596   34 6 458 56 6 290 57

501-5000 300 654 102 215 781 70 295 355 96
5 001 - 10 000 224 632 32 191 601 26 127 958 18

10 001 - 15 000 90 621 7 212 840 17 218 868 18
15 001 - 20 000 69 014 4 33 435 2 54 400 3
20 001 - 25 000 45 626 2 0 0 20 010 1
25 001 - 30 000 52 113 2 0 0 0 0
30 001 - 35 000 97 386 3 128 942 4 32 494 1
35 001 - 40 000 77 662 2 37 639 1 71 837 2
40 001 - 45 000 0 0 85 127 2 83 517 2
45 001 - 50 000 46 608 1 0 0 47 598 1
50 001 - 55 000 103 673 2 50 313 1 50 313 1
55 001 - 60 000 114 942 2 115 594 2 57 185 1
60 001 - 65 000 62935 1 64 652 1 63 127 1
65 001 - 70 000 137 004 2 0 0 136 093 2
70 001 - 75 000 0 0 73 694 1 0 0
75 001 - 80 000 0 0 156 572 2 0 0
80 001 - 85 000 0 0 0 0 82 997 1
85 001 - 90 000 0 0 86 281 1 0 0
90 001 - 95 000   0 0 90 361 1

95 000 - 999 999 1 168 974 8 1 025 203 8 1 047 674 8
Celkem 2 597 440 204 2 484 132 194 2 486 077 214
dluhy nad 10 tis.Kč 2 066 558 36 2 070 292 42 2 056 474 43
dluhy do 10 tis.Kč 530 882 168 413 840 152 429 603 171
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Bytové družstvo se vždy snaží využít pro řešení nedoplatků dohod 
o splátkách, které jsou pro nájemce a vlastníky fi nančně nejvýhodněj-
ší, podle směrnice vyzývá nájemce a vlastníky opakovaně a teprve 
v případě nezájmu jsou tyto pohledávky postoupeny k právnímu vy-
máhání.

Dle sdělení Městské bytové správy, spol. s r. o. se cena nakupova-
ných energií pro rok 2014 mění jen minimálně, takže nedojde ani k růstu 
nákladů na vytápění. 

Výši záloh je možné na základě Vašich požadavků kdykoli změnit na 
bytovém oddělení HODOŇANU.

Informace k dodávkám tepla

Vlastnictví kanalizačních a vodovodních 
přípojek k bytovým domům

Součástí komunální, družstevní a podnikové výstavby bytových 
domů, která byla v minulosti realizována, byla i zařízení technické-
ho vybavení, mezi které patřily i veškeré inženýrské sítě. Investorem 
těchto zařízení byly národní výbory prostřednictvím svých krajských 
inženýrských útvarů. Veškeré přípojky občanské vybavenosti, tedy 
i kanalizační a vodovodní přípojky, byly investovány krajskými inže-
nýrskými útvary a následně pak měly být předávány do vlastnictví pří-
slušných správců sítí. Vzhledem k tomu, že po provedené výstavbě 
výše uvedených bytových domů nedošlo ze strany příslušného útvaru 
Stavoinvesty v Hodoníně  ke smluvnímu předání kanalizačních a vo-
dovodních přípojek, platí podle ustanovení  zákona č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích §3 vymezující úseky přípojek a dále, 
že vlastníkem vodovodních nebo kanalizačních přípojek je vlastník 
pozemku nebo stavby připojené na vodovody nebo kanalizaci, nepro-
káže-li se opak.
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Vyúčtování služeb spojených s poskytováním plnění spojených s uží-
váním bytů a nebytových prostor v domě s byty nově upravuje zákon 
č. 67/2013 Sb. platný od 1.1.2014.

Ze zákona vyplývá povinnost přijmout pravidla pro vyúčtování roku 
2014 do konce roku 2013.

Shromáždění delegátů přijalo na svém podzimním zasedání směrni-
ci, která upravuje vyúčtování od roku 2014 pro bytové samosprávy.

Společenstvím jednotek byl zaslán návrh k vyúčtování služeb roku 
2014, pokud si společenství pravidla neschválila, jejich vyúčtování se 
musí řídit zákonem. 

Po vyúčtování topné sezony 2013 připravíme pro samosprávy 
a společenství jednotek návrhy na úpravu předpisů nájemného (pří-
spěvků vlastníků), která by měla podle předpokládané skutečnosti pře-
sunout část fi nančních prostředků z dlouhodobé zálohy do záloh na 
vyúčtování tak, aby se pokryly náklady na služby, které byly do roku 
2013 hrazeny z dlouhodobé zálohy a nově se musí vyúčtovávat ve 
službách. Pokud si samosprávy a SVJ nerozhodnou o přesunu fi nanč-
ních prostředků, změna zákona se promítne ve zvýšených nákladech 
na služby, které nebudou kryty zálohami na služby. 

Nový zákon posouvá i finanční vyrovnání topné sezony do měsí-
ce srpna. Předpokládáme, že pokud budou vyřízeny všechny rekla-
mace, proběhne vyúčtování přeplatků jako v předchozích letech tj. 
do 30.6..

Nově defi nuje zákon 67/2013 Sb. pokutu a poplatek z prodlení. 
Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost 
upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit dru-
hé straně pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení, le-
daže by splnění povinností v této lhůtě nebylo spravedlivé požadovat 
nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé smluvní strany. 

Dostane-li se poskytovatel nebo příjemce služeb do prodlení s pe-
něžitým plněním podle tohoto zákona, které přesahuje 5 dnů ode dne 
jeho splatnosti, je povinen zaplatit druhé smluvní straně poplatek z 
prodlení. Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 1 pro-
mile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc 
prodlení. To neplatí, pokud byl poplatek uplatněn podle jiného práv-
ního předpisu.

 Vyúčtování měsíčních zálohových plateb 
služeb za rok 2014 
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Prodej a pronájem

PRONÁJEM  KANCELÁŘE

HODOŇAN, stavební bytové družstvo PRONAJME 2 KANCELÁŘE 
v administrativní budově Na Pískách 3275/3 v Hodoníně. Celková 
výměra kanceláří činí 25,5 m2. Měsíční nájem činí 2 273,- Kč, záloha 
na služby za měsíc 1400,- (cena zahrnuje: otop, vodu, el.energii, vý-
voz TKO, používání komunikací v areálu a podíl hlídací služby aj.). 
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

NABÍDKA PRONÁJMU 
NEBYTOVÝCH PROSTOR 
NA ULICI BRANDLOVA 
94A V HODONÍNĚ 
(BAR MINARET)

Celková výměra prostor 
k pronájmu činí 229,8 m2, 
pronajímané prostory jsou 
využívány k restaurační čin-
nosti. Nájemné včetně zá-
loh na služby činí 15.888,- 
Kč vč. DPH měsíčně.   
Rozloha provozního prosto-
ru je 86,9  m2. 

Cena: 15.888,- Kč/měsíc

Informace na tel: 
777 764 901

Prodej hal a pozemku v areálu 
HODOŇANU

Shromáždění delegátů dne 
26.11.2013 přijalo na svém zasedání 
záměr odprodeje ocelového skladu 
v areálu družstva včetně zastavěné-
ho pozemku parcela č. 4821, odpro-
dej parcely č. 1572/41 dle znalecké-
ho posudku a dalšího pozemku – část 
parcely č. 1572/6 o výměře 260 m2 
za cenu 4 000 000,- Kč. Kč. Skla-
dové prostory včetně pozemků jsou 
v areálu bytového družstva HODO-
ŇAN, Na Pískách 3275/3 v Hodoní-
ně, je možno vybudovat samostatný 
přístup z veřejné komunikace. Bližší 
informace o prodeji podá J. Gaško. 

Informace na tel: 777 764 913
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Nabídka skladových prostor v areálu HODOŇANU
Bytové družstvo pronajme nebytové prostory v areálu stavebního by-
tového družstva, objekt je zajištěn ostrahou 24 hodin. Informace u p. 
Gaška na telefonu: 777 764 913

Nebytové prostory a pozemky k pronájmu, které jsou umístěny v are-
álu na adrese Hodonín, Na Pískách 3275/3.

Nebytové prostory v přízemní budově bývalé dopravy:
Kancelář č. 1     22,25 m2

Kancelář č. 2    35,75 m2

Kancelář č. 3    16,50 m2

Kancelář č. 4    18,50 m2

Chodba     19,00 m2

Úklidová komora       2,20 m2

Sociální zařízení     12,50 m2

Sklad (budova skladu)  261,00 m2

Pozemky:
Odstavná plocha 1 - 12,00 m2

Odstavná plocha 2 - 12,00 m2

Oplocená venkovní skladovací plocha 950,00 m2

Nájem za jeden rok činí částku:
nájem bez DPH 422.670,00 Kč, DPH 21% 88.760,70 Kč, nájem 
vč. DPH činí 511.430,70 Kč 

Nájem za měsíc tak činí částku:
nájem bez DPH 35.222,50 Kč, DPH 21% 7.396,73 Kč, nájem vč. 
DPH činí 42.619,23 Kč

UBYTOVNA: Národní tř. 81, Hodonín
HODOŇAN, stavební bytové družstvo vlastní 2 samostatné ubytov-

ny (2x 1 + kk) pro přechodné bydlení. Jedná se o nově rekonstruované 
prostory o velikosti 58,39 m2 a 61,37 m2. Celkové náklady na proná-
jem činí u I. ubytovny 6 900,- Kč a u II. ubytovny 7 140,- Kč (v ceně 
jsou započítány i náklady na energie vše vč. DPH, energie budou vy-
účtovány dle skutečné spotřeby). Kauce činí 8 000,- Kč.  Nájemce je 
povinen dodržovat domovní řád. Se zájemci bude uzavřena nájemní 
smlouva. Zájemci volejte tel. 777 764 901 
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Změna pracovní doby

Oznamujeme Vám, že v rámci zkvalitnění služeb byla na HODOŇANU 
od 1.2.2014 upravena pracovní doba:

 Úřední hodiny pro veřejnost
 Pondělí 7:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hodin
 Středa 7:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin
 Ostatní dny
 Úterý 6:30 – 15:00 hodin
 Čtvrtek 6:30 – 15:00 hodin
 Pátek 6:30 – 13:00 hodin
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