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HODOŇAN, stavební bytové družstvo, 
zajišťuje bydlení a služby s bydlením spoje-
né ve 154 obytných domech, ve kterých je 
4045 bytových jednotek a 56 vestavěných 
garáží, z toho je 1370 ve vlastnictví druž-
stva, 2363 je převedených do osobního 
vlastnictví a 312 je správa cizích jednotek.

K 31.12.2014 spravuje družst vo 
55 společenství vlastníků jednotek – 
právnických osob, které vznikly podle 
zákona 103/2000 Sb. V 55 SVJ je celkem 
1667 bytových jednotek, dále 13 SVJ cizích 
a 3 malá bytová družstva - DŘÍNOVEC ve Va-
cenovicích, Bytového družstva Národní třída 
95 v Hodoníně a bytové družstvo Vracov. 

Shromáždění delegátů, které se konalo 
26.5.2015 v sále restaurace Marina bylo 
shromážděním volebním (dále jen SD). 
Jednání SD předcházela volba delegátů 
na členských schůzích bytových domů. 
Na SD bylo pozváno celkem 43 nově 
zvolených delegátů, 9 členů představen-
stva družstva, 4 členové kontrolní komise 
družstva, 5 hostů včetně kandidátů pro 
volby do orgánů družstva a 4 zaměstnan-
ci družstva. Přítomno bylo 35 delegátů 
s hlasem rozhodujícím, tj. 81,4 %. 

SD projednalo a schváli lo zprávu 
o činnosti družstva za uplynulé období, 
zprávu o činnosti představenstva družstva 
a kontrolní komise. Delegáti schválili roční 
účetní závěrku za rok 2014 a rozdělení 
hospodářského výsledku družstva.

SD uložilo představenstvu družstva 
pokračovat v řešení majetkoprávních 

Informace z volebního shromáždění delegátů

vztahů k pozemkům pod bytovými domy ve 
správě družstva, pokračovat v převodech 
bytů do vlastnictví dle požadavků členů 
nájemců, důsledně vymáhat pohledávky 
družstva a dle možností pokračovat v re-
vitalizacích domů s využitím dotačních 
programů. Výborům samospráv uložilo 
svolat členské schůze a informovat členy 
o průběhu a výsledku SD. 

Na SD proběhly volby do orgánů druž-
stva – představenstva a kontrolní komise.

Do představenstva byli zvoleni:
Ing. Břetislav Blaha, Ing. Dana Bernát-

ková, Jan Gaško, Lea Kraštenič, Dana 
Mančíková, Eva Lojkásková, Bc. Ondřej 
Uprka, Petr Troják, Robert Semela. 

Náhradníky za členy představenstva 
jsou Bohumila Kostelková, Stanislav 
Mikuláš.

Členové představenstva si ze svého 
středu zvolili předsedu Bc. Ondřeje Uprku 
a dva místopředsedy Ing. Břetislava Blahu 
a Ing. Danu Bernátkovou.

Do kontrolní komise byli zvoleni:
Zdeňka Kokešová, Dagmar Skořepová, 

Eva Graciasová, Mgr. Bořivoj Krupička, 
Jaroslava Blahová.

Náhradníky za členy kontrolní komise 
jsou Hana Tihelková a Marie Kumbarová.

Za předsedkyni si členové kontrolní 
komise zvolili Jaroslavu Blahovou a místo-
předsedkyni Dagmar Skořepovou.
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USNESENÍ
shromáždění delegátů HODOŇANU, stavebního bytového družstva, 
Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín, konaného dne 26. 5. 2015 

v restauraci Marina v Hodoníně

Shromáždění delegátů:

I.  Schvaluje 
  1.  Zprávu o činnosti družstva
  2.  Zprávu o činnosti představenstva družstva
  3.  Zprávu o činnosti kontrolní komise
  4.  Roční účetní závěrku za rok 2014
  5.  Rozdělení zisku takto: 
   Hospodářský výsledek běžného roku účetní  232.645,29 Kč
   Daň z příjmů právnických osob                                            -
   Hospodářský výsledek k rozdělení  232.645,29 Kč
   Návrh na rozdělení:
   - do nerozděleného zisku  72.645,29 Kč
   - do fondu sociálních potřeb zaměstnanců  160.000 Kč

II.  Bere na vědomí volby do orgánů družstva dle zápisu volební komise.

III.  Ukládá představenstvu družstva
  1.  Pokračovat v řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům 
   pod bytovými domy ve správě družstva.
  2.  Pokračovat v převodech vlastnictví bytů dle požadavků členů nájemců.
  3.  Důsledně vymáhat pohledávky družstva.
  4.  Dle možností pokračovat v revitalizacích domů s využitím dotačních programů.

IV.  Ukládá výborům samospráv svolat členské schůze a informovat členy 
  o průběhu a výsledku shromáždění delegátů.

Hodonín, květen 2015



NOVÉ VEDENÍ SVAZU ČESKÝCH 
A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 

Vyúčtování  s lužeb souv isej íc ích 
s poskytováním plnění spojených s uží-
váním bytů a nebytových prostor v domě 
s byty je upraveno od 1.1.2014 zákonem 
č. 67/2013 Sb. a od 1.1.2016 je nově 
upraveno zákonem 104/2015 Sb.

Změna způsobu rozúčtování je možná 
vždy až po uplynutí zúčtovacího období. 

Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) 
89/2012 Sb. ukládá již vzniklým spole-
čenstvím vlastníků přizpůsobit text sta-
nov novým předpisům do 31.12.2016. 
V případě, že nebude novým předpisům 
odpovídat název společenství (v názvu SVJ 

VYÚČTOVÁNÍ MĚSÍČNÍCH ZÁLOHOVÝCH 
PLATEB SLUŽEB ZA ROK

UPOZORNĚNÍ PRO SVJ
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Rok 2015 byl volebním rokem i v orgánech SČMBD. V čele SČMBD stojí předseda 
volený na čtyřleté funkční období. Vedle něho svaz reprezentují dva místopředsedové 
volení vždy za moravskou a českou část republiky. Na 22. Valné hromadě SČMBD 
v červnu 2015 byl zvolen novým předsedou RNDr. Jiří Bárta, předseda družstva 
OSBD Česká Lípa. Prvním místopředsedou svazu byl zvolen JUDr. Otakar Šiška, 
předseda družstva SBD Přerov a druhým místopředsedou byl zvolen ing. Jan Vysloužil, 
předseda družstva Škodovák z Plzně. 

nebudou obsažena slova „společenství 
vlastníků“ – viz § 1200 odst. 2 písm. a) 
NOZ), budou SVJ povinna změnit název 
společenství formou změny stanov do 
31.12.2015. 

To znamená, že pravidla přijatá v daném 
roce platí od 1.1. do 31.12 následujícího 
roku. Většina služeb musí být odsouhla-
sena dvoutřetinovou většinou nájemců 
(nebo vlastníků na SVJ) v domě, v opač-
ném případě platí pravidla stanovená 
v zákoně.
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Dlouhodobé zálohy na opravy a udr-
žování dosahují k 31.12.2014 na druž-
stvu hodnoty 45 890 tis. Kč. Zůstatek 
dlouhodobé zálohy se zvýšil ve srovnání 
s předchozím obdobím o 3 212 tis. Kč, 
zvýšení je ovlivněno zejména zastavením 
téměř všech programů s dotačními tituly 
a zvýšenou tvorbou dlouhodobé zálohy 
na připravované opravy bytového fondu. 
Ve společenstvích vlastníků jednotek 
činí konečný stav dlouhodobých záloh 
částku 40 662 tis. Kč, tato částka byla 
vyvedena z účetnictví družstva. Průměrný 

stav finančních zdrojů v samosprávách 
bytových domů činí na 1 bytovou jednotku 
22 212 Kč, což je o 4 280 Kč více než 
v předcházejícím roce. Na samosprávách 
bytového družstva činilo průměrné čerpá-
ní finančních zdrojů připadající na jednu 
bytovou jednotku 8 979 Kč, což je snížení 
proti předchozímu roku o 4 953 Kč. Větší 
část panelových domů je již zateplena, 
samosprávy šetří zejména na výměnu 
výtahů. Finanční prostředky byly čerpány 
na modernizace a opravy společných 
prostor.

ČERPÁNÍ DLOUHODOBÝCH ZÁLOH 
NA OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 
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PRŮMĚRNÉ ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA 1 BYT:

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014

Družstvo 21 035 Kč 14 424 Kč 10 720 Kč 13 932 Kč 8 979 Kč

SVJ 5 017 Kč 18 703 Kč 18 082 Kč 6 280 Kč 15 633 Kč

Mnohé samosprávy čekají na otevření 
nových dotačních titulů, pro celkovou 
revitalizaci se ještě nedohodly vzhledem 
ke svým nízkým finančním příjmům. 

I přes dotační tituly, které využíváme, 
jsou revitalizace a opravy finančně ná-
ročné, promítají se ve zvýšeném nájmu 
po dobu 15 až 20 let. 

V následujících tabulkách uvádíme 
čerpání v roce 2014 a celkové čerpání od 
počátku dotace „Investičního programu 
města Hodonína“ v členění na bytové 
domy družstva a SVJ. Pracovníci bytového 
družstva vyřizují všechny dotace z progra-
mu IPR Města Hodonín včetně následné 
administrativy po dobu pěti let.

Název

Celkové 
náklady 

revitalizace 
v roce 2014

Vlastní 
zdroje Úvěr

Dotace 
z programu 

„IPRM"

I. Olbrachta 35, 37 3 006 690 318 441 2 688 249 1 131 873

Celkem IPRM na bytových do-
mech družstva za rok 2010-2014 37 949 665 7 710 876 27 193 934 12 668 658

Název

Celkové 
náklady 

revitalizace 
v roce 2014

Vlastní 
zdroje Úvěr Dotace 

„IPRM“

SVJ Erbenova 33, 35 2 504 793 984 793 1 520 000 963 564

SVJ Tř.Bří Čapků 23, 25 4 474 967 374 968 4 099 999 1 728 512

SVJ Lipová alej 9, 11, 13 6 887 096 1 771 192 5 115 904 2 610 539

SVJ I. Olbrachta 23, 25 3 081 505 975 496 2 106 009 1 162 940

SVJ Erbenova 10, 12, 14, 16 5 207 933 348 405 4 859 528 1 758 305

Celkem IPRM na SVJ 
za rok 2010-2014 34 110 525 6 498 352 27 612 173 12 533 402

v Kč
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P R O B L E M A T I K A  D L U Ž N Í K Ů
Mezi  zák ladn í  pov innos t i  všech 

družstevníků (v lastníků a nájemců) 
patř í placení nájemného (příspěvků 
v lastníka) a záloh na posky tované 
služby. Družstvo se intenzivně věnuje 
práci s dlužníky, k vymáhání využíváme 
všechny zákonné možnosti. Všech-
ny pohledávky jsou řešeny podáním 

žalobních návrhů, a to jak návrhů na 
vydání platebního rozkazu, tak i výpo-
vědí z nájmu bytu a využití notářského 
zápisu a dohod o splátkách. Pro lepší 
orientaci uvádíme vývoj dluhů na nájem-
ném a příspěvcích vlastníků v bytech ve 
vlastnictví a správě družstva v letech 
2013, 2014 a stav k 30.5.2015.

Stav k 31.12.2013 Stav k 31.12.2014 Stav k 30.5.2015

Dlužná částka
částka v Kč 

celkem
počet 

dlužníků
částka v Kč 

celkem
počet 

dlužníků
částka v Kč 

celkem
počet 

dlužníků
0–500 6 458 56 2 596 32 2 311 30

501–5000 215 781 70 241 411 78 93 767 49
5 001–10 000 191 601 26 147 030 21 78 345 13

10 001–15 000 212 840 17 62 577 5 62 035 6
15 001–20 000 33 435 2 0 0 51 287 3
20 001–25 000 0 0 65 461 3 0 0
25 001–30 000 0 0 27 984 1 27 984 1
30 001–35 000 128 942 4 32 494 1 32 494 1
35 001–40 000 37 639 1 76 336 2 113 905 3
40 001–45 000 85 127 2 0 0 44 993 1
45 001–50 000 0 0 0 0 0 0
50 001–55 000 50 313 1 106 776 2 50 832 1
55 001–60 000 115 594 2 114 294 2 110 085 2
60 001–65 000 64 652 1 60 131 1 125 151 2
70 001–75 000 73 694 1 0 0 0 0
75 001–80 000 156 572 2 79 362 1 0 0
80 001–85 000 0 0 83 141 1 0 0
85 001–90 000 86 281 1 0 0 0 0
90 001–95 000 0 0 93 955 1 0 0

95 000–999 999 1 025 203 8 1 217 260 8 1 356 649 9
Celkem 2 484 132 194 2 410 807 159 2 149 838 121

dluhy nad 10 tis.Kč 2 070 292 42 2 019 771 28 1 975 415 29
dluhy do 10 tis.Kč 413 840 152 391 037 131 174 423 92

Přehled dlužníků
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Bytové družstvo se vždy snaží využít 
pro řešení nedoplatků dohod o splátkách, 
které jsou pro nájemce a vlastníky finanč-
ně nejvýhodnější, podle směrnice vyzývá 

nájemce a vlastníky opakovaně a teprve 
v případě nezájmu jsou tyto pohledávky 
postoupeny k právnímu vymáhání.

Ve věci postupu dořešení majetkopráv-
ních vztahů k pozemkům ve vlastnictví 
Města Hodonín, které jsou zastavěny 
bytovými domy ve vlastnictví nebo spo-
luvlastnictví družstva, navazujeme na 
informace, které vám byly podány v Infor-
mačním zpravodaji v březnu 2014.

Jelikož ani v roce 2014 zastupitelstvo 
Města Hodonín nerozhodlo na základě 
naší žádosti o dořešení majetkoprávních 
vztahů k pozemkům zastavěných bytovými 
domy ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 
HODOŇANU, podalo družstvo na Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
(ÚZSVM) podnět k prověření, zda v případě 
pozemků pod bytovými domy družstva byly 
splněny podmínky pro přechod vlastnictví 
pozemků do vlastnictví Města Hodonín, 
a to dle zákona 172/1991 Sb. V této 
souvislosti musí být prokázáno, že Město 
Hodonín s předmětnými pozemky ke dni 
24.5.1991 hospodařilo. 

Na základě námi předaných dokladů 
zahájil ÚZSVM postupné šetření pozemků 
a u prvních tří domů zjistil, že pozemky 
byly převedeny na město v rozporu se 
zákonem a požádal dne 5.8.2014 Město 
Hodonín o uznání vlastnického práva 

České republiky k těmto pozemkům. 
Současně požádal o zařazení věci na 
jednání nejbližšího zastupitelstva. Bohužel 
majetkoprávní odbor MĚÚ předložil žádost 
ÚZSVM až na jednání zastupitelstva v úno-
ru 2015, tedy za 6 měsíců. Navíc informa-
ce, které byly předloženy zastupitelům, 
byly zkreslené a neúplné. Podle sdělení 
ÚZSVM neprobíhá v tomto směru žádné 
celorepublikové šetření pozemků a šetření 
v Hodoníně tak bylo zahájeno pouze na 
podnět bytového družstva. Přestože HO-
DOŇAN i ÚZSVM požádal město, aby do 
doby ukončení šetření sporné pozemky 
nepřevádělo a ani s nimi jinak nakládalo, 
rozhodlo v září 2014 zastupitelstvo města 
o odprodeji zastavěných pozemků na ulici 
Slunečná a na družstvo byla podána žalo-
ba za bezesmluvní užívání těchto sporných 
pozemků. Proti tomuto podalo družstvo 
Okresnímu soudu v Hodoníně odpor. 

Poněvadž Město Hodonín odmítlo doho-
du o vydání zastavěných pozemků, podal 
ÚZSVM k soudu žalobu na určení vlastnic-
tví předmětných pozemků. HODOŇAN je 
dle občanského soudního řádu vedlejším 
účastníkem soudního řízení.

V současné době čekáme na rozhodnutí 
soudu, o výsledku vás budeme informovat. 

INFORMACE O POSTUPU PRODEJE POZEMKŮ 
VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HODONÍN 
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Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 
Katastrální pracoviště Hodonín, vyhlásil 
k 25.5.2015 platnost obnoveného katas-
trálního operátu v k.ú. Hodonín (přepraco-
vání původní katastrální mapy analogové na 
digitální). V důsledku obnovy katastrálního 
operátu může být v některých případech 
změna výměry parcel nebo sloučení parcel 
stejného vlastníka.

Provedením obnovy katastrálního operátu 
vzniká vlastníkům pozemků, u kterých 
došlo k jakékoliv změně, povinnost podat 

OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU 
A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ 

DLE ZÁKONA O DANI Z NEMOVITOSTI
na Finanční úřad v Hodoníně nové přiznání 
daně z nemovitostí a to k 31.1.2016 (§ 13a 
odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitosti). Pokud tak v zákonem stanoveném 
termínu neučiní, vznikne jim povinnost zaplatit 
pokutu ve výši minimálně 500 Kč. 

O případných změnách se vlastníci dozví 
ve webové aplikaci Nahlížení do katastru 
nemovitostí (http://nahlizenidokn.cuzk.cz). 
Informace o změnách můžete získat i na 
technickém (p. Tesařová) a ekonomickém 
(Ing. Staňková) oddělení HODOŇANU.

JE VŠAK NUTNÉ DODRŽOVAT TYTO ZÁSADY

1.  Všichni obyvatelé domu musí být seznámeni se záměrem instalace 
 kamerového systému.
2.  V případě umístění kamer do společných prostor – například do sklepů, 
 koláren, vestibulů atd., je potřeba souhlas nadpoloviční většiny 
 dotčených obyvatel.
3.  Pokud budou kamery monitorovat také hlavní a vedlejší vchody, chodby   
 směřující k bytům, výtahy apod., je nutný souhlas všech dotčených obyvatel.
4.  Střežený objekt musí být označen na všech přístupových místech nápisem, 
 že „objekt je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem“. 
 Podrobnosti a stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
 je možné nalézt na webových stránkách www.uoou.cz).
5.  Pro majitele dohledového systému platí ohlašovací povinnost na ÚOOÚ. 
 To platí, je-li  ukládán videozáznam pro další zpracování. V případě 
 porušení zákona hrozí vysoké sankce až do výše 10 milionů korun.
6. Režim kamerového systému musí odpovídat zákonu ochraně osobních údajů.

POUŽITÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V PANELOVÉM DOMĚ

PRO PANELOVÉ ČI BYTOVÉ DOMY A JEJICH SPOLEČNÉ PROSTORY JE ZAVEDENÍ BEZPEČNOSTNÍHO 
KAMEROVÉHO SYSTÉMU VHODNOU FORMOU SPOLEHLIVÉ PREVENCE VANDALISMU A KRIMINALITY.
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HODOŇAN, stavební bytové družstvo PRONAJME KANCELÁŘE 
v administrativní budově Na Pískách 3275/3 v Hodoníně.

NÁJEM JEDNOTLIVÝCH KANCELÁŘÍ JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Kancelář č. 103–15,8 m2

měsíční nájem bez DPH včetně zálohy na služby činí 1.804 Kč
Kancelář č. 104–42,0 m2

měsíční nájem bez DPH včetně zálohy na služby činí 4.792 Kč
Kancelář č. 106–16,4 m2 

měsíční nájem bez DPH včetně zálohy na služby činí 1.878 Kč 
Kancelář č. 107–16,4 m2 

měsíční nájem bez DPH včetně zálohy na služby činí 1.878 Kč
Zálohy na služby zahrnují: otop, vodu, el. energii, vývoz TKO, 

používání komunikací v areálu a podíl hlídací služby aj.
INFORMACE NA TEL: 777 764 901

Celková výměra prostor k pronájmu činí 495,7 m2, 
pronajímané prostory jsou využívány jako prodejna se servisem aut. 
Nájemné včetně záloh na služby činí 47.987 Kč vč. DPH měsíčně. 

INFORMACE NA TEL: 777 764 901

Celková výměra prostor k pronájmu činí 229,8 m2, 
pronajímané prostory jsou využívány k restaurační činnosti. 

Provozní prostor činí 86,9 m2. 
Nájemné včetně záloh na služby činí 15.888 Kč vč. DPH měsíčně. 

INFORMACE NA TEL: 777 764 901

PRONÁJEM KANCELÁŘE

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

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU 
NA TYRŠOVĚ ULICI 2, 4 V HODONÍNĚ (DNEŠNÍ 

PROVOZOVNA CONTITRADE SERVICES - BestDrive)
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