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Přijďte si zvolit svého delegáta

ZELENÁ HORA , stavební 
bytové družstvo, Žďár nad Sáza-
vou, v průběhu roku 2016 uved-
lo do provozu nový elektronic-
ký portál „poschodech.cz“, na 
kterém zveřejňuje informace, 
týkající se jak bytových domů, 
tak jednotlivých jednotek (bytů 
nebo nebytových prostorů) či 
družstevních bytů nebo nebyto-
vých prostorů, ve vlastnictví či 
správě družstva. 

Každý vlastník bytové jednot-
ky nebo i nájemce družstevního 
bytu, který se na portál přihlásí, 
si může na jeho stránkách pro-
hlížet dokumenty, týkající se 
bytového domu, respektive spo-
lečenství vlastníků, které vznik-
lo pro správu domu, jako jsou 
stanovy společenství vlastníků, 
domovní řád, smlouva o sprá-

vě domu a pozemku, zápisy ze 
zasedání společenství vlastníků 
a další schválené vnitřní předpi-
sy společenství vlastníků (např. 
Směrnice o úhradách za plnění 
poskytovaná s užíváním jedno-
tek, Směrnice, kterou se stanoví 
povinnosti vlastníkům bytů při 
provádění úprav a modernizací 
bytových jednotek, Směrnice 
upravující povinnost vlastníka 
jednotky uhradit společenství 
vlastníků ceny za právní jedná-
ní, úkony a činnosti provedené 
společenstvím vlastníků a pří-
padně i další). 

Přihlášený vlastník jednotky či 
nájemce družstevního bytu se 
dále může seznamovat s dalšími 
výstupy, týkajícími se pouze jed-
notky či družstevního bytu, kte-
ré užívá, jako např. stav a čerpání 

dlouhodobé zálohy na opravy 
společných částí domu, kde je 
uveden nejen vývoj a stav této 
zálohy pro užívané jednotku či 
družstevní byt, ale je zde uveden 
i přehled čerpání na jednotlivé 
opravy, úpravy, rekonstrukce či 
modernizace realizované v prů-
běhu roku, takže uživatel může 
mít přehled o tom, co se v byto-
vém domě opravuje a jakými 
náklady se on sám na těchto 
akcích podílí. Jsou zde rovněž 
údaje o spotřebě teplé a studené 
vody, předpis měsíčních plateb 
včetně přehledu o jejich úhra-
dách a roční vyúčtování těchto 
záloh a plateb za jednotlivé roky.

Nově umožňuje portál zasí-
lat všem přihlášeným na jimi 
uvedenou e-mailovou adre-
su předpis měsíčních záloh a 

jejich roční vyúčtování a dal-
ší aktuální oznámení, která se 
jich týkají, jako např. pozvánky 
na zasedání společenství vlast-
níků, upozornění na odstávky 
v dodávkách médií pro bytový 
dům apod.

A jak se na portál poscho-
dech.cz přihlásit? Není to 
nic složitého. Spolu s vyúčto-
váním ročních záloh za rok 
2016 obdrží každý vlastník 
jednotky či nájemce družs-
tevního bytu registrační kód a 
podrobné pokyny k tomu, jak 
se pouze ve čtyřech krocích na 
portál poschodech.cz zaregis-
trovat. Pak už je to jen na Vás, 
zda chcete mít více informací a 
zaregistrujete se či nikoliv.
 Ing. Zdeněk Štursa
  předseda představenstva

Na shromáždění delegátů 
ZELENÁ HORA , stavební-
ho bytového družstva, Žďár 
nad Sázavou, dne 24. listopadu 
2016 proběhly volby nových 
orgánů družstva, tj. představen-
stva a kontrolní komise. Tímto 
dnem skončilo i funkční obdo-
bí delegátům družstva, a proto 
bylo představenstvu družstva 
uloženo zajistit v souladu se sta-
novami družstva volby nových 
delegátů pro jarní shromáždění 
v roce 2017. 

První krok ke splnění toho-
to úkolu již představenstvo 
učinilo na svém zasedání dne 
10.1.2016, kde v souladu s čl. 
69 stanov družstva stanovilo 
nové volební obvody. Přitom 
vycházelo z čl. 66 stanov, ze kte-
rého vyplývá, že každý volební 
obvod může mít pouze jednoho 
delegáta a že takovýto volební 
obvod sestává minimálně z 50 
a maximálně až ze 140 členů, 
tedy že každý volební obvod 
nemusí mít stejný počet členů. 
Vzhledem k tomu, že s převo-
dy bytů do osobního vlastnic-
tví a zejména pak s prodejem 
takovýchto bytových jednotek 
dalším osobám se snižuje počet 
členů bydlících v jednotlivých 
bytových domech, bylo nutné 
při stanovení volebních obvo-

dů přistoupit ke slučování čle-
nů družstva, bydlících ve dvou 
i více bytových domech do jed-
noho volebního obvodu. Při 
tomto slučování bylo snahou 
představenstva co možná nej-
více ctít princip sdružování čle-
nů družstva z bytových domů 
z jedné lokality, nejlépe souse-
dících domů. Ne vždy ale bylo 
možné toto pravidlo dodržet, 
a to zejména při sdružování 
malých bytovek do volební-
ho obvodu. Celkově tak vznik-
lo 51 volebních obvodů. Jejich 
seznam včetně začlenění jednot-
livých členů družstva z bytových 
domů je zveřejněn na interneto-
vých stránkách družstva www.
sbdzh.cz.

Tato situace bude ale zname-
nat, že si kromě velkých byto-
vých domů budou volit dele-
gáta členové družstva z dvou i 
více domů. Bude proto dopo-
ručeno, aby byl navržen a volen 
delegát z jednoho z domů zařa-
zených do daného volebního 
obvodu a současně se bude 
volit i náhradník tohoto dele-
gáta, který by měl být z dalšího 
domu. Tito se pak na základě 
dohody mohou v účasti na jed-
náních shromáždění delegátů 
střídat a informace si vzájemně 
předávat a následně je předávat 

i členům družstva bydlícím na 
jednotlivých domech. Družstvo 
zveřejňuje vždy na svých strán-
kách materiály, které se mají 
projednávat na připravovaném 
shromáždění delegátů, jakož i 
zápis z konaného shromáždění, 
takže každý člen, který se zajímá 
o chod družstva, má tyto infor-
mace k dispozici. Tímto postu-
pem družstvo pomáhá i dele-
gátům k přenosu informací na 
členy jejich volebního obvodu.

Vlastní volby delegátů 
budou probíhat v měsíci břez-
nu 2017 na svolaných schů-
zích členů příslušného voleb-
ního obvodu. Každému členu 
bude v dostatečném předsti-
hu doručena písemná pozván-
ka s uvedením termínu i místa 
zasedání a bude se tak moc 
zúčastnit volby svého dele-
gáta na shromáždění dele-
gátů, tj. do nejvyššího orgá-
nu družstva. Pokud by členu 
družstva z jakýchkoliv důvo-
dů termín zasedání schůze 
pro volbu delegáta nevyhovo-
val a nechtěl by se vzdát svého 
práva na volbu delegáta, může 
vyplněním písemné plné 
moci na zadní straně pozván-
ky zmocnit jinou osobu, která 
jeho jménem na této schůzi 
bude hlasovat.

V souladu se stanova-
mi družstva má každý člen 
družstva i právo být volen do 
orgánů družstva. Pokud by tedy 
kdokoliv z členů družstva měl 
zájem být zvolen jako delegát 
za volební obvod, jehož je čle-
nem, může  písemnou žádost 
o zařazení na kandidátku zaslat 
předem na adresu družstva, a 
to v termínu nejpozději dva dny 
před konáním schůze volebního 
obvodu. V této žádosti uvede 
základní údaje o sobě (jméno, 
příjmení, adresu bydliště a čís-
lo volebního obvodu, za který 
chce kandidovat), nebo může 
se svým požadavkem kandido-
vat vystoupit osobně přímo na 
schůzi volebního obvodu.

Věříme, že jako člen ZELE-
NÁ HORA , stavební bytové 
družstvo Žďár nad Sázavou pro-
jevíte svůj zájem o řádný chod 
družstva tím, že se zúčastníte 
schůze svolané za účelem pro-
vedení voleb delegátů a jejich 
náhradníků, neboť bez jejich 
zvolení by družstvo nemohlo 
svolávat zasedání shromáždě-
ní delegátů - nejvyššího orgánu 
družstva a pro chod družstva 
přijímat zásadní rozhodnutí.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva 

 družstva

Chcete mít dostatek informací o bytovém domě 
a bytě? Přihlaste se na portál „poschodech.cz“!


