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Shromáždění 
delegátů 
V úterý 9. 5. 2015 se v prostorách 

Domu kultury Teplice konalo 
Shromáždění delegátů Stavebního 
družstva “Mír“ Teplice. Setkání se 
zúčastnilo 134 delegátů ze 190. 
Proběhnuvší shromáždění bylo velice 
poklidné, korektní a věcné.  „Shr-
omáždění delegátů je nejvyšším 
orgánem družstva a vrcholným 
orgánem, kde se řeší koncepční 
otázky, ne místem, kde vyplavou na 
povrch různé nevraživosti.“, říká 
předseda družstva JUDr. Ing. Marek 
Andrášek. 
Zásadním bodem této schůze bylo 
především přijmout stanovy družstva. 
Přijetí nových stanov vyplynulo z nové 
právní úpravy a družstvo tak bylo 
povinné s ní svoje stávající stanovy 
uvést do souladu. Připravená verze 
stanov vycházela z poměrně standar-
dizovaného vzoru, který připravoval 
Svaz českých a moravských bytových 
družstev. Vedení provedlo specifické 
úpravy, ale s ohledem na to, aby 
připravené stanovy nepřinesly do 
družstevního života závažné změny 
prot i  s tavu původnímu.  Marek 
Andrášek přiznává: „Nepředpokládal 
jsem, že by s přijetím měly být drama-
tické problémy, i když rozhodnutí 
shromáždění delegátů lze těžko 
předvídat, je to poměrně nesourodé 
uskupení lidí, kteří mají různé zájmy a 
různé názory.“ Hlasování o nových 
stanovách družstva proběhlo na 
počátku zasedání, 78 delegátů bylo 
pro nové stanovy, 43 delegátů s 
návrhem nesouhlasilo a 13 delegátů 
se zdrželo hlasování. Tím byly stanovy 
odsouhlaseny. Dalším bodem shro-
máždění bylo zřízení pracovní komise. 
„Jelikož někteří delegáti přišli s návrhy 
na dílčí úpravu nových stanov a není 

čas, abychom každou záležitost 
probírali zvlášť, byla ustavena pracov-
ní komise a ta by měla vytipovat 
oblasti, které by mohly být základem 
pro změnu stávaj íc ích stanov. 
Nemyslím si, že ten prostor bude 
dramatický, myslím si, že se maximál-
ně podaří vytipovat jednu dvě oblasti, u 
kterých by mohlo stát za to uvažovat o 
tom, jestli stanovy aktualizovat.“ říká 
Andrášek. V praxi to bude vypadat tak, 
že pracovní skupina přijde s návrhem, 
předloží ho představenstvu a teprve až 
na shromáždění delegátů se rozhodne 
o změně. 
Na shromáždění se jednalo i o otázce 
převodu bytů a garáží do osobního 
vlastnictví. Rozhodnutí delegátů zcela 
jasně hovořilo, že do osobního 
vlastnictví nechtějí nic převádět. Co se 
týká bytů, tak pro bylo 29, proti 85 a 
zdrželo se 15. Usnesení nebylo přijato. 
Hlasování o převodu garáží do 
osobního vlastnictví se zdrželo 36 
delegátů, pro 41 a proti 51. „Přiznám 
se, že důvody, které nesvědčí pro to, 

aby se převáděly byty do osobního 
vlastnictví, už jsme rozebírali mnoho-
krát. Překvapení to pro mě nebylo a 
pro družstvo samotné to je nepochyb-
ně dobře.“ říká Andrášek
Další shromáždění delegátů by mělo 
být podle předpokladu v březnu 
příštího roku. Jelikož členům předsta-
venstva a kontrolní komise končí 
funkční období, je potřeba zvolit nové 
představenstvo a novou kontrolní 
komisi. „Někdy jsou shromáždění 
delegátů komplikovanější, ať už z 
důvodu otázek, které se řeší, nebo 
kvůli některým osobám, které se 
shromáždění zúčastní. Věřím proto, že 
ani to příští shromáždění delegátů, 
které bude volební, nebude v podobné 
atmosféře, kterou jsme zažili po úmrtí 
Ing. Procházky, kdy se zvedla lživá 
kampaň o úpadku družstva, o likvidaci 
a potřebě okamžitě odvolat předsta-
venstvo a kontrolní komisi, ale že bude 
klidné a věcné jako to letošní.“ dodává 

na závěr Andrášek. ■

Znalecký 
posudek ceny 
teplé vody z 
tepelných 
čerpadel
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Napadené smrky - informace
Zhruba od počátku měsíce května 

t. r. je na území města Teplice, 
pozorován zhoršený stav jehlična-
tých stromů, především smrků 
pichlavých /„stříbrných“/ (Picea 
pungens).
S ohledem na rozsah a množství 
poškozených  d řev in  necha lo 
Statutární město Teplice zpracovat 
posudek, jehož předmětem bylo 
zjištění příčin současného stavu a 
návrh ochranných opatření. Osloven 
byl Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Průhonice, který dne 13/05/2015 
provedl na různých stanovištích ve 
městě Teplice a jeho nejbližším okolí 
terénní šetření.
Z výsledků šetření vzešel závěr, že se 
jedná o polyetiologické  onemocnění 
(choroba vyvolaná působením více 
faktorů současně) stříbrných smrků, 
kdy aktuálně dominujícím faktorem 
bylo napadení a přemnožení mšice 
smrkové (Liosomaphis abietinum).
Pouze v několika málo případech byl 
zjištěn výskyt puklice smrkové 
(Physokermes piceae) a v jednom 
případě také poškození kloubnatkou 
smrkovou (Gemmamyces piceae). V 
obou případech lze jejich výskyt z 
hlediska aktuálně šetřeného syndro-
mu poškození smrků hodnotit jako 
nevýznamný.
Pro zjednodušení byly smrky 
rozděleny podle celkové úrovně 
poškození do tří kategorií:
ź kategorie I. – nejnižší úroveň 

poškození, napadení (zhnědnutí 
jehličí) pouze ve spodní vnitřní 
části koruny nebo do cca ¼ výšky 
od země

ź kategorie II. – střední úroveň 
poškození ,  v íce le té  jeh l i č í 
některých větví částečně zelené 
anebo poškození zasahuje cca do 
½ výšky stromu, vrcholná část 
stromu zelená – přestože je 
ú roveň  poškození  značná, 
obecně ještě nepředstavuje 
bezprostřední ohrožení (odumře-
ní) stromu.

ź kategorie III. – nejvyšší úroveň 
poškození, víceleté jehličí zelené 
pouze ojediněle nebo obrost již 
zcela hnědý, a to včetně vrcholné 
části – úroveň poškození je 
většinou extrémní a představuje 
bezprostřední ohrožení (odumře-
ní) stromu

Stromy „kategorie I.“ jsou většinou 
mladší jedinci a stanoviště mají 
zpravidla na zatravněných plochách. 
Stromy „kategorií II. a III.“ převažují 
na stanovištích v blízkosti zpevně-

ných povrchů (asfalt, beton, apod.), 
kde lze předpokládat dlouhodobý 
deficit vody a vznik teplotního a 
vodního stresu.
U poškození „kategorií I. a II.“ lze 
předpokládat, že zde převažují 
změny vratného charakteru a smrky 
postupně zregenerují. U stromů 
zejména s „plášťovým“ zavětvením a 
dobrou vitalitou po několika vegeta-
cích (bez napadení mšicí) symptomy 
opadu jehličí vizuálně vymizí.
U stromů „kategorie III.“ je ale 
poškození nestandardní a změny 
mohou mít již nevratný charakter.
Za zlepšující nebo zhoršující znak v 
rámci „kategorií II. a III.“ lze považo-
vat stav pupenů nebo prorůstajících 
letorostů.
Obecné riziko u „kategorií II. a III.“ s 
nízkou vitalitou spočívá v možnosti 
následného zvýšení poškození 
zbylého jehličí i nových letorostů, a to 
až třeba v průběhu zimního období, 
riziko spočívá rovněž v sekundárním 
napadení  os labených  s t romů 
různými oportunními škodlivými 
organismy.

Doporučená ochranná opatření:
ź eliminace mšicí:
ošetření provést jednorázově na 
stromech „kategorií I. a II.“, lze použít 
insekticidy povolené k hubení mšic – 
např. MOSPILAN 20 SP, PIROMOR 
50wg, FAST K apod., a to dle návodu 
na etiketě. Termín: aktuálně
ź podpora růstu letorostů:
ošetření provést biologickým prepa-
rátem BIOALGEEN S90 v koncentra-
ci 1:100, aplikovat rovnoměrně po 
celé ploše koruny, opakovaně 3x za 
10 dní, první aplikaci provést v době, 
kdy letorosty prorostou ven z pupenů. 
Termín: aktuálně a další postřiky v 
uvedeném intervalu
ź podpora zvýšení odolnosti proti 

nízkým teplotám:
provést jednorázovou zálivku či 
postřik kombinovaným hnojivem 
obsahující fosfor (P) a draslík (K) 
podle návodu (např. Ekolist PK-1, 
PK-sol, apod.). Termín: přelom září – 
října 2015

Občané města Teplice, kteří mají na 
svých pozemcích (nesmí se jednat o 
pozemky určené k plnění funkcí lesa) 
napadené smrky pichlavé, zejména 
pak zařaditelné do „kategorie II. a III.“, 
budou po zvážení nutnosti kácení 
postupovat následujícím způso-
bem: 
ź napadené smrky pichlavé, které 

nemají obvod kmene větší než 

80 cm (měřeno ve výšce 130 cm 
nad zemí), které vlastník po 
zvážení nutnosti  bude chtít 
pokácet:  v lastníci  pozemků 
mohou tyto smrky pokácet, a to 
bez nutnosti  oznámení této 
skutečnosti odboru dopravy a 
životního prostředí MgMT – 
orgánu ochrany přírody a krajiny

ź napadené smrky pichlavé, které 
mají obvod kmene větší než 80 
cm (měřeno ve výšce 130 cm nad 
zemí), které vlastník po zvážení 
nutnosti bude chtít pokácet: 

vlastník oznámí tuto skutečnost 
v souladu s ustanovením § 8 
odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny v 
platném znění, odboru dopravy a 
životního prostředí MgMT – 
orgánu ochrany přírody a krajiny 
(výňatek z §8 odst. 2 - povolení 
není třeba ke kácení dřevin mj. z 
důvodů zdravotních. Kácení z 
těchto důvodů musí být oznáme-
no písemně nejméně 15 dnů 
předem orgánu ochrany přírody, 
který je může pozastavit, omezit 
nebo zakázat, pokud odporuje 
požadavkům na ochranu dřevin). 

Tiskopis k Oznámení kácení je ke 
stažení na webových stránkách 
města v sekci formuláře – formuláře 
odborů – odbor dopravy a životního 
prostředí – oddělení životního 
prostředí. Odbor dopravy a životního 
prostředí Magistrátu města Teplice 
požaduje zaslat spolu s Oznámením i 
f o tog rafi i  napadeného  smrku 
pichlavého. 
Oznámení lze podat osobně v 
podatelně Magistrátu města Teplice, 
poštou (na adresu Magistrát města 
Teplice, nám. Svobody 2, 415 95 
Teplice) a rovněž i elektronicky (na 
adresy: teuschelova@teplice.cz; 
jelinkova@teplice.cz; pillerova@tep-
lice.cz)



a  pozemcích SBD Mír se zatím Njedná  ke dni uzávěrky  o celkem 
cca 92 poškozených  stromů /smrků 
pichlavých/.
Odborník na zahradní a krajinnou  
tvorbu  p. Bc. Martin Lán, DiS. – z 
firmy Fokus Labe pracující pro naše 
družstvo doporučuje :
„Do kategorie I.  (tedy těch, co stojí za 
to určitě nechat přes zimu a použít 
doporučení VÚKOZ a prohnojit je, 
případně i ošetřit herbicidy a pořádně 
zajistit zálivku) zatím připadá cca 20 - 
25 ks.
Z prvního šetření a dostupných 
informací vyplývá, že nejvíce mšicí 
poškozených dřevin spadá do 

kategorie II. -- cca 45 ks. Vzhledem k 
vysokému počtu stromů spadajících 
právě do této kategorie - bych u 
těchto dřevin překontroloval stav  
stromů cca za 4 - 8 týdnů (zejména 
stav jejich terminálních výhonů). 
Případně doporučil  tyto plošně 
ošetřit profesionální firmou zajišťující 
takto rozsáhlé a plošné zásahy s 
pomocí pesticidů), jelikož na případ-
né skácení je v jejich případě i tak čas 
a toto opatření by proběhlo opět až na 
podzim - spolu s kategorií III.
Do kategorie III., u nichž bych již 
nákladné kroky spojené se snahou 
udržet je na stanovišti (s minimální 
šancí na pozitivní výsledek) nedopo-

ručoval, připadá cca 22 ks stromů.  Ty 
bych  doporučil  označit a na podzim 
(na základě povolení - tam, kde je 
zapotřebí) skácel.“
Vyjádření nemůže být v žádném 
případě bráno jako konečné, jelikož 
stav dřevin se bude zcela jistě měnit. 
Přistoupení ke kácení bude pečlivě 
zvažováno u každého jednotlivého 
stromu až po vyčerpání výše uvede-
ných možností. Proto také žádáme 
družstevníky o trpělivost. ■

                     Ivana Krejčová
                       údržba zeleně 
kontrola úklidu v objektech
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O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního?  
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: zpravodaj@sbdmir.cz. 
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Rekapitulace oprav většího rozsahu v roce 2014

Dovolte mi, abych touto cestou ve 

stručnosti zrekapitulovala rok 

2014 z hlediska provedených oprav 

tzv. většího rozsahu, mezi které řadí-

me opravy, jejichž výše přesáhla část-

ku 100 000,- Kč. 

V první řadě zmíním opravy objektů, 

které byly započaty v roce 2013 a z 

důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek byly dokončeny  v 1. čtvrt-

letí roku 2014. Jednalo se o tři  objek-

ty v Teplicích, v ulicích Libušina 2350 

– 2353, Libušina 2348 – 2349, Kříž-

kovského 2500 – 2503 a o jeden 

objekt v Krupce, v ulici Komenského 

589 – 595. Tyto objekty byly opraveny 

celkovým nákladem ve výši cca 13 

800 000,- Kč. 

V průběhu první poloviny roku 2014 

byly zahájeny, jako již tradičně, opra-

vy objektů, respektive realizace tzv. 

druhých etap. Na objektech, které 

byly v minulých letech zatepleny,  se 

již vyskytují vady, které je třeba 

odstranit a  opravit konstrukce, které  

nebyly v rámci první etapy řešeny z 

důvodu nedostatečného množství 

finančních prostředků nebo to jejich 

stav nevyžadoval. V roce 2014 bylo 

tímto způsobem řešeno pět objektů. 

Jednalo se o čtyři objekty v Teplicích,  

v ulicích  Přítkovská 1645 -1646, 

Skupova 1255 – 1257, Zrenjaninská 

345 – 347, Libušina 2355 – 2356 a v 

Krupce o objekt Jasmínova 238. Roz-

sah opravy vždy vycházel z potřeb 

konkrétního objektu a vždy byl kon-

zultován s delegátem objektu s při-

hlédnutím k požadavkům a přáním 

nájemníků.  Tyto objekty byly oprave-

ny celkovým nákladem ve výši cca 6 

300 000 ,- Kč. 

Dalšími opravami, které svým rozsa-

hem a charakterem počítáme do tzv. 

velkých oprav jsou rekonstrukce roz-

vodů elektro ve společných prosto-

rách objektů. V loňském roce byla 

rekonstrukce rozvodů elektro prove-

dena na celkem osmi objektech a to 

celkovým nákladem ve výši cca 2 600 

000,- Kč. U dalších šesti objektů byly 

provedeny rekonstrukce zvonků a 

domácích telefonů, úpravy osvětlení, 

výměny rozvodů ve sklepních prosto-

rách  atd. Tyto opravy představovaly 

částku cca 1 500 000,- Kč. U desítek 

dalších objektů byly ve velké míře 

odstraňovány závady z revizních 

zpráv, bylo prováděno uzemňování 

rozvodů v instalačních šachtách včet-

ně požárního utěsnění prostupů. 

Neméně významnou skupinou oprav 

jsou rekonstrukce rozvodů studené a 

teplé vody a výměny odpadů.  V 

poslední době se na mnoha objek-

tech objevují závady na ležatých roz-

vodech kanalizace, která je původní z 

doby výstavby objektů. Pro zjištění 

stavu kanalizačního rozvodu a přes-

né určení závady používáme  kameru 

pro monitorování domovní kanaliza-

ce. Toto provedení přenosného 

barevného monitorovacího zařízení 

je určeno pro domovní kanalizaci 

včetně přípojek v rozmezí 75 – 300 

mm. Kamera se do potrubí ručně 

zasouvá pomocí vyztuženého kabe-

lu. Kamerová hlava je osazena barev-

nou optikou  s umělou niveletou a 

integrovaným osvětlením. Po prove-

dení kamerové prohlídky je vždy vyho-

toven záznam na CD nosiči. V mnoha 

případech díky tomuto systému byly 

zjištěny netěsnosti, protispády a nebo 

praskliny ve vodorovném rozvodu 

kanalizace, který je zabetonovaný v 

podlaze domů. Je to nejrychlejší a 

nejlevnější způsob jak zjistit stav 

kanalizačního rozvodu a diagnostiko-

vat tak rozsah poškození. Tyto práce 

byly prováděny celkem na devíti 

objektech s celkovými náklady ve výši  

cca 1 760 000,- Kč. 

V roce 2014 byly na dvou věžových 

objektech v ulici Alejní vyměněny 

výtahy. Původní nákladní výtahy již 

nesplňovaly podmínky bezpečného 

provozu a proto bylo přistoupeno k 

celkové výměně.  Výměny těchto 

výtahů představovaly částku 2 125 

000,- Kč. Na věžovém domě v ulici 

Maršovská byly na nákladním výtahu 

odstraněny závady, které byly uvede-

ny v úrovni středních a nejvyšších 

bezpečnostních rizik. Náklady za 

odstranění těchto závad činily částku 

208 000,- Kč. V průběhu celého roku 

2014 byly prováděny opravy na výta-

hových zařízeních. Závady, které byly 

odstraňovány, byly z převážné části 

způsobeny běžným provozem výta-

hů, a také vandalismem. 

Dnes již mezi běžné opravy, patří 

čištění otopný soustav objektů, které 

se v předchozích letech na realizova-

ných objektech velmi osvědčilo, a 

technický úsek jej doporučuje jako 

vhodnou údržbu pro zlepšení účin-

nosti celé otopné soustavy. Celkem 

bylo v roce 2014 čištění provedeno na 

sedmi objektech celkovým nákladem 

cca 650 000,- Kč a bylo tak  vyčištěno 

1006 ks radiátorových těles.  

Koncem roku 2014 byla na dvaceti 

čtyřech objektech  provedena výmě-

na elektronických indikátorů topných 

nákladů. Jednalo se o tzv. generační 

obměnu, kdy tyto měřiče bylo po dese-

ti letech třeba vyměnit z důvodu ukon-

čení životnosti. V roce 2014 již byly u 

všech těchto objektů použity elektro-

nické indikátory topných nákladů 

českého výrobce, firmy Apator Metra 

Šumperk s typovým označením E – 

ITN 30.2. Jedná se o indikátory s tzv. 

rádiovým odečtem, který je možné 

Oprava domu v ulici Jasmínova 238

Oprava domu v ulici Zrenjaninská 345 - 347
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provést z chodby objektu a již není 

nutný přístup odečítače do bytových 

jednotek.  Celkem bylo vyměněno 

3620 indikátorů. Náklady za výměnu 

těchto indikátorů činily částku  1 665 

000,- Kč.  Současně s výměnou indi-

kátorů byla provedena i výměna 3143 

ks rádiových vodoměrů, které též  

umožňují dálkový odečet. U všech 

těchto 24 objektů již nebude prová-

děn standardní osobní odečet v 

bytech, ale bude nahrazen pochůzko-

vým rádio odečtem z chodby. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se druž-

stvo i nadále zabývá úsporami tepla a 

teplé vody v našich objektech, vrací-

me se zpět k objektům, u kterých byla 

provedena regulace otopných sou-

stav pouze na vstupu do objektu a 

navrhujeme delegátům provedení 

vyregulování jednotlivých stoupaček. 

Odborně provedenou regulací dojde 

k optimálnímu provozu otopné sou-

stavy a odstraní se nežádoucí hluk 

způsobený provozem. Z realizací z 

předchozích let máme ověřeno, že 

správným a účinným vyregulováním 

otopné soustavy dojde k úspoře tepla 

o dalších cca 10 – 15%, což jistě při 

dnešních cenách energií není zane-

dbatelné.  V loňském roce byla regu-

lace provedena na dvou objektech v 

ulici Duchcovská celkovým nákladem 

ve výši  320 000,- Kč. Na rok 2015 je 

na regulaci připraveno dalších nejmé-

ně deset objektů.

V rámci běžné údržby a oprav bytové-

ho fondu byly v průběhu celého roku 

2014 prováděny lokální opravy stře-

ch, úpravy odvětrání – montáž odvět-

rávacích turbín Lomanco, nátěry 

zábradlí na lodžiích, balkónech a 

vstupech do objektů, nátěry parapet-

ních plechů a klempířských prvků, 

opravy a výměny vstupních schodišť 

a přístupových ramp, výměny kování 

a zámků a mnoho dalších oprav sou-

visejících s provozem a běžným cho-

dem objektů. Byly prováděny úpravy 

interiérů, malby, výměny dlažeb a 

PVC, výměny madel na zábradlích, 

byly natírány podlahy ve sklepních 

prostorách objektů. V průběhu roku 

bylo nahlášeno mnoho pojistných 

událostí, řešeno několik požárů v 

objektech, bylo zajišťováno odstraňo-

vání havárií na rozvodech vody, elek-

tro, plynu, topení.  V pravidelných 

intervalech byly zajišťovány revize 

vyhrazených zařízení. V neposlední 

řadě byly prováděny opravy chodníků 

a přístupů do objektů a  byla zajišťo-

vána údržba zelených ploch.  

V rámci dalších aktivit technického 

úseku bylo pokračováno v digitalizaci 

původních projektových dokumentací 

a ve spolupráci s energetickým audi-

torem byly vypracovány průkazy ener-

getické náročnosti budov. ■

Oprava domu v ulici Libušina 2355 – 2356

                    Andrea Kubíková
     vedoucí technického úseku
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Družstevníci rozhodli - balkóny vybudovat chceme
 prostorách základní školy v VKoperníkově ulici proběhla 

členská schůze objektu číslo 307 v 
Doubravické ulici 1660 – 1662 a 
1665. Hlavním a jediným bodem 
programu setkání bylo projednání 
návrhu realizace výstavby nových 
balkónů. To si nakonec i družstev-
níci odhlasovali a záměr byl 
schválen.
„S žádostí o vybudování balkonů 
přišel v loňském roce delegát objektu 
pan Věrovec,“ říká vedoucí technic-
kého  úseku  SBD Mí r  Andrea 
Kubíková. Ta seznámila družstevníky 
s možnými technickými parametry, 
které by nové balkony měly mít. „V 
případě, že bude odsouhlasena 
realizace záměru, bylo by vhodné, 
aby byly provedeny na fasádě takové 
úpravy, abychom se již k těmto 
konstrukcím nemuseli vracet a stěna 
s nově osazenými balkony byla 
kompletně opravena. Mám na mysli, 
výměnu parapetních plechů oken a 
obnovující nátěr fasády.“ doplňuje 
Kubíková.        
Důvodem, proč ke schůzi došlo, bylo 
slyšet názor všech obyvatel v 
Doubravické ulici. „Družstvo nechce 

nikomu nic nařizovat a přikazovat. 
Zde šlo o vyřízení žádosti delegáta-
pana Větrovce, který s žádostí o nové 
balkóny přišel. Družstvo je připraveno 
pomoci s výběrem firmy, která 
realizaci záměru provede, bude se 
snažit, a to v tomto případě není 
jednoduché, nalézt tu nejlepší 
možnou specializovanou firmu,“ řekl 
předseda představenstva SBD Mír 
Marek Andrášek.
Velká diskuse se rozpoutala v otázce 
možného navýšení nájemného při 
realizaci záměru. „Chtěla bych 
ukl idnit  veškeré obavy našich 
družstevníků, neboť konečný dopad 
do nájemného nemusí vypadat vůbec 
dramaticky", řekla vedoucí ekonomic-
kého úseku Ing. Iveta Mandzáková. 
Financování akce proběhne částeč-
ně z dlouhodobé zálohy na opravy a 
investice a částečně formou vnitro-
družstevní půjčky. Na základě 
předběžné  cenové nabídky vedoucí 
ekonomického úseku připravila 
několik variant financování, a to pro 
realizaci akce u všech bytů v domě 
nebo jen u "velkých" bytů a dále  s 
různou délkou splatnosti vnitrodruž-
stevní půjčky. Dopady do nájemného 
se tak velmi různí. Po provedení  

konečného výpočtu na základě 
výsledku výběru dodavatele si 
družstevníci sami vyberou z předlo-
žených variant způsob financování.  
Velké emoce přinesla diskuse týkající 
se použití "společných" peněz z 
dlouhodobé zálohy na opravy a 
investice, a to mezi "malými" a 
"velkými" byty. Vedoucí ekonomické-
ho úseku nastínila možný způsob 
řešení a přislíbila, že se tím bude 
vedení družstva dále zabývat a hledat 
vhodné řešení ku spokojenosti všech 
zúčastněných. I přesto padaly ze 
strany některých družstevníků v 
obavách otázky. Proč se zadlužuje-
me? Není vše zbytečné?
Potřebujeme nové balkóny? Zbudou 
nám peníze na další opravy? 
Zásadní odpověď na zejména 
poslední otázku přinesla vedoucí 
technického úseku Andrea Kubíková. 
„Nevidím zde nutnost dalších oprav 
minimálně do pěti let a znovu bych 
ráda upozornila na fakt, že družstvo 
do podobných akcí nikoho nenutí, 
iniciativa přišla ze strany družstevní-
ků.“ ■

                    Karel Schön
   

Srpen 2015
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 loňském roce  řada vašich delegátů nalezla v  čerpání Vdlouhodobé zálohy/ rezervy na opravy objektu částku ve 

výši 6300,- Kč za vypracování průkazu energetické náročnosti 

budov (dále jen PENB). S vypracováním tohoto dokumentu se 

na nás obraceli jak delegáti, tak i nájemníci družstevních bytů s 

dotazy, proč byl PENB vypracováván a k čemu má sloužit. 

Zpracování PENB se řídí zákonem  č. 406/2000 Sb. o 

hospodaření energií a  novou prováděcí vyhláškou č. 78/2013 

Sb. o energetické náročnosti budov,  která nahradila  vyhlášku 

č. 148/ 2007 Sb. Jedná se o dokument, který hodnotí úroveň 

energetického hospodářství objektu z pohledu potřeb energií 

na vytápění, ohřev teplé vody, větrání, klimatizaci, umělé 

osvětlení atd. PENB poskytuje vlastníku či případnému 

zájemci o koupi objektu informaci ve zjednodušené formě o 

“kvalitě“ budovy z hlediska její energetické náročnosti. Celý 

koncept PENB má za cíl zvýšit informovanost spotřebitelů, 

navyšovat počet úsporných budov a snížit tak celkové výdaje 

za energie.

Vypracování PENB je od 1.1.2015 povinné i pro bytové domy s 

energeticky vztažnou plochou nad 1500 m2 (čemuž odpovídá 

velikost domu se zhruba 18 b.j.), dále při pronájmu nebo 

prodeji budovy a při větší změně dokončené budovy – na více 

než 25% celkové plochy obálky budovy (např. částečné 

zateplení obvodového pláště). 

PENB řadí budovy dle jejich úspornosti do následujících tříd:

A – mimořádně úsporná

B – úsporná

C – vyhovující 

D – nevyhovující 

E – nehospodárná

F – velmi nehospodárná

G – mimořádně nehospodárná

Na základě těchto tříd pak můžeme jednoduše určit 

energetickou náročnost jednotlivých budov a objektivně je 

mezi sebou porovnat.

Družstvo již na mnoha objektech mělo PENB zpracován. 

Jednalo se o budovy, na které bylo vydáno stavební povolení, 

nebo jejichž opravy byly finančně dotovány z prostředků státu. 

V  loňském roce družstvo zajistilo zpracování celkem 134 ks 

PENB. Zpracovatelem byl Ing. Miloš Dolník, jehož nabídka 

byla vybrána jako cenově nejvýhodnější. 134 objektů, na nichž 

byl PENB zpracován bylo zatříděno do tříd B, C, D a E. Ve třídě 

B se jednalo o 7 objektů ( objekty v ulici Antala Staška a objekt 

Unčínská ), ve třídě C o 116 objektů, ve třídě D o 10 objektů a 

do třídy E byl zařazen 1 objekt (v Teplicích v ulici Palackého). V 

roce 2016, pokud se legislativní podmínky nezmění, nás čeká 

vypracování PENB na zbývajících 26 objektech. Platnost 

PENB je 10 let od data vyhotovení nebo do provedení větší 

změny dokončené budovy. 

V současné době technický úsek připravuje na naše webové 

stránky sken grafické části průkazu -  titulní stránky PEBN tak, 

aby každý z družstevníků měl možnost zjistit klasifikační třídu 

ukazatele energetické náročnosti domu, ve kterém bydlí. Tento 

dokument bude uložen na stránkách družstva v sekci Naše 

domy v průběhu měsíce srpna.■

Obyvatelé ulice Antonína Sochora v Teplicích byli 

nespokojeni s tím, že soukromý investor z Ruska 

chtěl v blízkosti jejich domů postavit rodinné domky. 

Stavebník si podal žádost o územní rozhodnutí na 

umístění obytného 

souboru 13-ti rodin-

ných domů včetně 

umístění komunikace 

a inženýrských sítí, 

chodníku, který bude 

komunikačně zacho-

ván mezi ulicemi Anto-

nína Sochora a ulice 

Středová.

Problém zde nastal jediný, ale zásadní – vzdálenost 

rodinných domků od bytových domů č.p. 1309 a 1311. 

Bylo zahájeno řízení o povolení výjimky. Ta se týkala 

právě vzdálenosti. Jeden z rodinných domků měl stát 

pouhých 11 a půl metru od domu, kde žijí družstevníci 

SBD Mír. Zákon hovoří o vzdálenosti 25 metrů od obyt-

ného domu!

„Stojíme za svými družstevníky. Zákon hovoří jasně a 

odstupová vzdálenost musí být dodržena,“ řekl na 

setkání s družstevníky předseda představenstva SBD 

Mír Marek Andrášek. „Nyní se nacházíme na samém 

začátku a i proto jsem chtěl, aby naši družstevníci na 

schůzce mezi investorem a městem Teplice byli. Mys-

lím si, že je důležité, aby měli všechny informace. 

Zabráníme tak různým spekulacím a drbům,“ doplňuje 

Andrášek.

Lidé  z domů v ulici 

Antonína Sochora 

měli jasno o tom, jak 

b y  m ě l a  v y p a d a t 

budoucnost u jejich 

domu. „Osobně mi 

vadí, že zde chtějí 

stavět Rusové. Já je 

tedy nechci,“ zazně-

lo z úst jedné ženy na společném setkání. „Běž domů 

Ivane,“ to už jsem jednou volal a volám to opět,“ dopl-

ňuje postarší muž.

Setkání, které trvalo téměř hodinu a půl, družstevníci 

využili a předseda představenstva Marek Andrášek 

odpovídal na všechny dotazy. Shoda mezi družstvem 

a jeho členy panuje. „Musíme zde nalézt rozumnou 

shodu. Chápeme, že si zde někdo zakoupil pozemky 

od města Teplice, ale investor musí na druhou stranu 

brát ohledy na obyvatelstvo a zejména ctít zákony a ne 

se je snažit obcházet,“ uvedl Andrášek.

Po proběhlém setkání družstvo podalo tzv. námitky do 

probíhajícího stavebního řízení. Na jejich základě vzal 

žadatel svou žádost zpět pokud jde o výjimku z odstu-

pových vzdáleností. Projednávat se již bude tedy 

pouze samotný záměr výstavby zbývajících (vzdále-

nějších) rodinných domů. ■
                    Karel Schön
   

                    Andrea Kubíková
   vedoucí technického úseku

Co je průkaz energetické náročnosti budov Stojíme za svými družstevníky
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Nové parkoviště v Teplicích pomůže 
řešit problémy obyvatel

Dočkají se obyvatelé ulice V Závětří 
a Doubravická v Teplicích konečně 

nového parkoviště? Budou mít kde 
zaparkovat? Nebudou se ničit chodníky 
a travnatá plocha? Odpověď na tyto 
otázky už známe. Ano, nové parkoviště 
bude. „Nové parkoviště, které se zde 
postaví, bude o kapacitě 95 míst,“ pro-
zradila při společném setkání s občany 
a vedením SBD Mír Teplice vedoucí 
odboru dopravy a životního prostředí 
Ivana Müllerová. Kapacita nového par-
koviště má pokrýt aktuální dopravní 
potřeby v dané lokalitě. „Jde o první 
etapu rozšíření parkovacích míst v této 

lokalitě. Do budoucna plánujeme další 
parkovací místa,“ sdělil náměstek pri-
mátora Hynek Hanza. Problém s parko-
váním v ulici V Závětří a Doubravická je 
dlouhodobý. „Jsme si dobře vědomi, že 
naši družstevníci zde měli a stále i mají 
velké potíže se zaparkováním. I z toho 
důvodu velice vítáme snahu města Tep-
lice problém řešit a vyřešit. Problémy 
jsou zde velké, lidé jsou nuceni částí 
vozu parkovat na chodníku, čímž brání 
chodcům a navíc jsou chodníky ve špat-
ném stavu,“ uvádí předseda předsta-
venstva SBD Mír Marek Andrášek. Jak 
sami můžete na fotografiích vidět, pro-
blém s parkováním je zde velký. Auta na 
řadě míst překrývají celou polovinu chod-
níku, ve večerních hodinách zde parkují 
osobní automobily i na trávě. „Není zde 
prostě místo. Je to opravdu hrozné. 
Když večer přijíždím z práce, tak pouze 
zázrakem naleznu místo k zaparková-
ní,“ říká jeden z účastníků společného 
setkání s vedením města Teplice a vede-
ním SBD Mír Teplice. „Když bych měl 
garáž, tak je mi to jedno jako kolegovi v 
domě, ale já ji nemám a někde parkovat 
musím,“ doplňuje další z účastníků.

Najdou se však i odpůrci nového parko-
viště, které v ulici V Závětří a Doubravic-
ká pomůže dopravním problémům. 
„Nebude to k ničemu, vykácíte zbytečně 
hodně stromů a ještě sem přilákáte zlo-
děje,“ mává rozhořčeně rukama muž ve 
středních letech. Jeho slova však na 
řadu obyvatel působí jako na býka čer-
vený prapor. „Vážený pane, Vy sem 
přijedete jednou za měsíc a chcete nám 
tady něco povídat. Raději mlčte!“ dostá-
vá okamžitou odpověď z davu. Na zmí-
něnou ekologii však myslí odbor životní-
ho prostředí města Teplice. „Po dobudo-
vání parkoviště město Teplice plánuje 
výsadbu stromů,“ říká Ivana Müllerová. 
Pozemky, kde nové parkoviště pro 95 
vozidel má vyrůst, vykoupilo město Tep-
lice za 7 a půl milionu korun. „Jsem veli-
ce rád, že se zde v budoucnu zkulturní 
prostředí a našim družstevníkům se 
zase bude bydlet o něco lépe. Je dobré, 
když v domě vše funguje, nejsou hláše-
ny žádné závady a zbytečné opravy, ale 
lidé musí mít také kde parkovat. Nové 
parkoviště přinese klid a prostředí v této 
oblasti se zatraktivní,“ uvedl předseda 
představenstva SBD Mír Marek Andrá-
šek.     ■  

Chodníky jsou kvůli parkování ve špatném stavu. 

...tak i představitelé vedení představensta SBD Mír.

Setkání s družstevníky se zúčastnili také zástupci města,...

Řidiči parkují všude, kde se dá.

7www.sbdmir.cz ZPRAVODAJ 
STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ”MÍR” TEPLICE

TEPLICE  KRUPKA

                    Karel Schön
   

Srpen 2015



7:30 - pracovní den začíná 
7:32 - na cestě do práce
7:40 - příchod do práce
8:00 - vyřizování telefonních 
hovorů a korespondence

10:00 - pracovní porada s M. Vopaskem
8:50 - odchod na jednání

13:20 - schůzka s investičním 
technikem Jakubem Šilhánem v terénu 
15:30 - řešení potíží družstevníků

21:00 - den mimořádně končí návštěvou 
družstevníka společně s prokuristou
Radimem Drážďanským 

12:00 - oběd

16:30 - vyřizování odpolední korespondence,
po které pracovní den končí

Den s předsedou
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Dagmar Waicová: „Kultura je ve městě velice důležitá.”

„Jsem optimistka a moje 
práce mě baví. Řídím se 

heslem, že velkých cílů je možné 
dosáhnout jen tehdy, když se spojí 
více lidí dohromady,“ říká Dagmar 
Waicová (ČSSD) z Teplic. Ta zase-
dá v Radě města Teplice, je člen-
kou zastupitelstva v Teplicích a 
také předsedkyní výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnání 
Ústeckého kraje. Je zároveň člen-
kou zastupitelstva Ústeckého kra-
je. 

V Teplicích se v posledních měsí-
cích diskutovalo o převodech druž-
stevních bytů do osobního vlast-
nictví. Jaký je Váš názor?

Na úvod musím zmínit, že nejsem 
členkou družstva SBD Mír. Je však 
známo, že někteří lidé chtějí mít byty v 
osobním vlastnictví, ale má to dvě 
roviny. Lidé by samozřejmě měli mít 
možnost si koupit byt, ale zároveň 
nezapomínejme i na povinnosti. Jde 
zejména o údržbu domu a úklid. 
Nelze si byt pouze koupit a dále nic 
nedělat. Problém, který vidím je ale v 
domluvě mezi obyvatelstvem. Když 
jsou v družstvu, tak mají velké výho-
dy, které si nyní třeba ani neuvědo-
mují. 

Podívejme se nyní přímo do Teplic. 
Po říjnových komunálních volbách 
došlo k velkým změnám na radnici. 
Jak vnímáte tyto změny?

Ano, změnilo se toho opravdu 
hodně a tou nejdůležitější změ-
nou je, že strana ODS už v 
Teplicích nemá většinu. V 
současnosti je vedení Teplic 
složeno ze tří politických 
stran, je zde nyní daleko 
větší prostor pro diskusi. 
Když budu hovořit za 
naši stranu ČSSD, tak 
jsme samozřejmě měli 
větší ambice, ale na 
druhou stranu náš 
povolební výsledek 
hodnotím jako velice 
dobrý, jeden z nejlepších v 
celém Ústeckém kraji. V 
současné době máme 
náměstkyni primátora paní Radku 
Růžičkovou s působností školství, 
kultury a sportu, sociálních věci a 

zdravotnictví, zároveň máme dva 
radní.    

Povolební vyjednávání byla v Tep-
licích hodně dlouhá a náročná. 
Proč se tak dělo?

Jednání byla složitá a zdlouhavá. Ani 
jedna strana totiž neměla většinu. 
Nakonec se leadrovi vítězné strany 
(Jaroslav Kubera – ODS) podařilo 
vyjednat koalici, která nyní v Teplicích 
je. To znamená, spojení ODS, ČSSD 
a TOP 09. Věřím, že  pro obyvatele 
Teplic to bylo jedno z lepších řešení.

Velký celorepublikový úspěch 
zaznamenalo Hnutí ANO. V Tepli-
cích se ale nakonec do vedení 
města nedostalo. Proč se tak podle 
Vás stalo?

Hnutí ANO pro mě osobně není 
postaveno jako tradiční strana. Je pro 
mne hodně nečitelné. Je to i z toho 
důvodu, že neoficiálním leadrem 
ANO v Teplicích byl pan Tomáš Jaro-
lím. Ten vykonával post prvního mís-
topředsedy Věcí veřejných, následně 
žádal o vstup do ČSSD, kde mu neby-
lo vyhověno a tak založil ANO v Tepli-
cích. Právě to byl i důvod, proč jsme 
zvolili jiného koaličního partnera.

Velkého volebního úspěchu dosá-
hl Jakub Mráček a VOLBA PRO! 
TEPLICE. Ovšem i ti skončili v opo-
zičních řadách.

Zde musím říct, že s Jakubem Mráč-
kem máme korektní vztahy. Je to 
velice ambiciózní člověk. Bohužel v 
kombinaci Hnutí ANO a VOLBA 

PRO! TEPLICE nebyla možná 
spolupráce. VOLBA PRO! 
TEPLICE  byla navíc sesta-
vena ze tří politických stran a 
neshodli jsme se ani v pro-
gramových záležitostech.

Sdružení PRO Sport a 
Zdraví nakonec dosáhli 
jediného mandátu v 
zastupitelstvu města. 

Jejich volební kampaň 
byla masivní. Neměla jste 
obavy, že dosáhnou lepšího 
výsledku? Obyvatelé Teplic 

denně v tisku četli, jak budou moci 
jezdit MHD zadarmo atd., když je 
budou volit.

Mě překvapilo, že dostali i ten jeden 
jediný mandát!  Ale samozřejmě 
respektuji vůli voličů.

Co Vás naopak mile mohlo překva-
pit je to, že Teplice mají nejmladší-
ho radního na území ČR. Dominik 
Feri (TOP 09) je ještě studentem a v 
osmnácti letech je ve vedení města 
Teplice.

Já jsem za to velice ráda. Když se 
Petr Měsíc vzdal mandátu, bylo jas-
né, že jeho nástupcem bude právě 

Dominik. Tento mladík to má v hlavě 
velice dobře srovnané a já s ním chci 
spolupracovat. Jsme trojkoaliční 
vláda v Teplicích a naším úkolem je 
vzájemně komunikovat, radit se, spo-
lupracovat a to zatím funguje.

 

Podívejme se na problémy, které v 
Teplicích od 1. ledna nastaly. MHD 
v Teplicích byla na pokraji kolapsu, 
stoupala agrese obyvatelstva, ale i 
samotných řidičů. Jak jste tento 
problém vnímala?

Když problémy s dopravou začaly, tak 
jsem se sama postavila na Benešově 
náměstí a musela jsem lidem dát za 
pravdu. Lidé se nedostávali do práce, 
žáci a studenti se nedostávali do 
svých škol. Samozřejmě, že integro-
vaný dopravní systém je dobrá myš-
lenka, a proto jsem pro něj i hlasovala 
při jednání krajského zastupitelstva. 
Ale je nutné si říct, že ne vše se 
povedlo. A proto nyní dojde i k určitým 
změnám v jízdních řádech. Osobně si 
myslím, že za situací v Teplicích stojí 
ten fakt, že manažeři místního 
dopravce podcenili přípravu na změ-
nu. Dopravce měl mít zajištěné finan-
ce, měl mít zajištěné řidiče a právě 
jejich platové ohodnocení.
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Jak se žije podle Vás v Teplicích? 
Souhlasíte s názorem, že by lidé 
měli více času trávit venku a právě 
oživovat samotné město? 

Vzpomínám si, když jsem navštívila 
San Francisco, tak právě tam celé 
město žilo. Venku si lidé povídali, 
všude hrála hudba, zpívalo se, malo-
valo. A právě v ten moment jsem si 
řekla, proč by to takto nemohlo fungo-

vat v Teplicích. Život do Teplic se musí 
vrátit, jinak nikoho nebudeme zají-
mat. Lidé se musí začít zajímat o to, 
co se ve městě děje, co se připravuje. 
Nejenom nad vším nadávat a šířit 
negativní myšlení, ale naopak. Každý 
může přijít s nápadem, připomínkou, 
ale musíme o všem hovořit. Kultura je 
ve městě nezbytně důležitá a důležité 
jsou i pro ni finance. Dobrým počinem 

je nyní návrh umístit volně přístupné 
piano u Domu kultury pro veřejnost, 
chceme zároveň zvýšit počet koncer-
tů v jarním a letním období. 

Protože pokud chceme, aby lidé šli do 
města, musíme jim umět také co 
nabídnout a to já věřím, že se už letos 
začne plnit.  ■
                                    

                    Karel Schön
   

Vyúčtování během roku

Velmi často se setkáváme s 
dotazem, proč nejsme schopni 

provést vyúčtování zálohových 
položek nájemného při převodu 
družstevního podílu. Není to proto, že 
bychom se tím nechtěli zabývat a 
přidělávat si práci, ale mimořádné 
vyúčtování není možné provést, 
neboť bytové vodoměry a elektronic-
ké indikátory topných nákladů jsou 
poměrové měřiče nikoliv fakturační, 
jak tomu je u bytového plynoměru a 
bytového elektroměru, kde má 
uživatel bytu smlouvu o dodávce 
energie s dodavatelem.
U bytových vodoměrů a elektronic-
kých indikátorů neznáme cenu 
poměrové jednotky a m3. Ta je 
vypočtena až po provedení odečtů 
všech poměrových měřidel a zjištění 
cen tepla a vody u dodavatelů.
Pokud by se takové mimořádné 
vyúčtování provádělo, muselo by se 
tedy provést pro celé odběrné místo. 
To znamená - provést odečty ve 

všech bytech v domě, zajistit náklady 
od dodavatelů tepla a vody a násled-
ně provést rozúčtování celého 
objektu. 
A nyní velmi důležitá otázka: Kdo 
bude toto mimořádné vyúčtování 
hradit a veškeré náklady s tím 
spojené. Jen pro zajímavost uvádím 
trochu statistiky: náklady na vyúčto-
vání v roce 2013 přesáhly 1,6 mil. Kč, 
přičemž nejnižší náklad ve výši 152 
Kč byl na dům o 4 bytech a nejvyšší 
32016 Kč u domu, který má 153 bytů. 
Při počtu 201 bytových domů je 
průměr 8129 Kč na dům za odečet a 
zpracování. 
Z výše uvedených důvodů a čísel 
vyplývá, že by se převádějícímu 
družstevního podílu určitě nevyplatilo 
žádat o provedení mimořádného 
vyúčtování a raději by se měl s 
nabyvatelem dohodnout o předání 
vyúčtování, které je zpracováváno 
vždy za kalendářní rok a předáváno 
do 4 měsíců po skončení zúčtovacího 

období. Pracovnice oddělení nájem-
ného samozřejmě poradí ,  jak 
vyúčtování případně rozdělit a 

rozpočítat na požadovaná období. ■

Vyúètování

Výherkyní z minulého čísla zároveň prvním výhercem 
osmisměrky se stala paní Světluše Klinská. Správně 

vyluštila tajenku: „Stavební bytové družstvo Mír je tu pro 
Vás každý den“.
„Jsem mile překvapen počtem soutěžících, kteří se pustili 
do luštění. Osmisměrkou jsme chtěli potěšit naše čtenáře a 
jsem přesvědčen, že se to i povedlo,“ uvedl předseda 
představenstva SBD Mír Marek Andrášek. „Pevně věřím, 
že i další tajenky každého potěší a nad jejich luštěním 
strávíte příjemný čas a i se třeba odreagujete od denního 
shonu,“ dodává Andrášek. Celkem došlo 67 správných 
odpovědí. „Vylosovat se však mohl pouze jeden. Paní 
Klinské jsem pogratuloval osobně a věřím, že ji cena v 
podobě permanentní vstupenky, kombinovaná se saunou 
do Aquacentra, udělala radost,“ uvedl Andrášek. „Jsem 
moc ráda, že se na mě při losování usmálo štěstí. Nečekala 
jsem, že bych mohla vyhrát. Jsem za krásnou cenu ráda,“ 
prozradila výherkyně  Světluše Klinská. ■

Cena za správné vyluštění osmisměrky 
má již svého majitele

                    Karel Schön
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Znalecký posudek:
Celkové náklady na přípravu 
teplé vody jsou nižší. 

V reakci na některé laické výtky o 
vysokých cenách vody z tepel-

ných čerpadel v některých objektech 
družstva, jsme nechali zpracovat 
znaleckým ústavem posudek, 
abychom rozptýlili zbytečné pochyby. 
Níže uvádíme výňatky z tohoto 
posudku:

Úkolem znaleckého ústavu bylo 
posoudit, zda cena teplé vody od 
stávajícího dodavatele, který ji vyrábí 
pomocí tepelného čerpadla, je nižší, 
než cena z centrálního zdroje, od 
něhož byla teplá voda odebírána 
dříve. Pro účely posouzení celkových 
nákladů na přípravu teplé vody bylo 
provedeno porovnání nákladů pro rok 
2014. Pro dodávku teplé vody 
zajištěné společností ITX Media byly 
uvažovány reálné (fakturované) 
náklady na úrovní 351 960 Kč/rok bez 
DPH a náklady na studenou vodu pro 
přípravu teplé vody na úrovni 129 603 
Kč/rok bez DPH. Celkové náklady na 
přípravu teplé vody jsou 481 563 
Kč/rok bez DPH. Pro stanovení 
p ředpok ládaných  nák ladů  na 
dodávku teplé vody od společnosti 
ČEZ Teplárenská byl nejprve posou-
zen důvod zvýšení odběru teplé vody 
v roce 2014, konkrétně zda byl 
zvýšen v důsledku instalace nové 
přípravy teplé vody. 
Jedním z možných důvodů zvýšení 
odběru teplé vody o 23% oproti 
průměru z let 2008 až 2012 může být 
odlišná (nižší) teplota, na kterou se 
připravuje teplá voda v nové přípravě 
teplé vody. V důsledku nižší teploty tTV, 

 by uživatelé odebírali více teplé ITX

vody zajišťované ITX Media pro 
smíchání v odběrných místech k 
dosažení komfortního odběru než při 
dodávce teplé vody s vyšší teplotou 
t  od ČEZ podle vztahu TV, CEZ

V  = V . (t – t ) / (t  – t )ITX CEZ TV, CEZ SV TV, ITX SV

Výsledky průzkumu spojeným s 

měřením teploty dodávané teplé vody 
v bytech s odběrnými místy zásobo-
vanými od ITX Media a od ČEZ 
Teplárenská neprokázal významné 
rozdíly mezi teplotou dodávky teplé 
vody od obou společností, dokonce z 
průzkumů vyplývá v průměru vyšší 
teplota teplé vody od dodavatele ITX 
Media.
Druhým způsobem ověření téhož je 
porovnání trendu odběru studené 
vody domácností před a po změně 
dodavatele teplé vody. V případě 
dodávky teplé vody o vyšší teplotě 
pro dané odběrné místo bude potřeba 
pro smíchání na komfortní teplotu 
větší množství studené vody než v 
případě dodávky teplé vody o nižší 
teplotě. Byly proto porovnány 
množství odebírané studené vody 
pro bytový dům Březová 3088-3089 
před a po změně dodavatele. Od 
celkové spotřeby studené vody v roce 
2014 byla odečtena studená voda 
použitá pro přípravu teplé vody. V 
roce 2012 poslední rok před instalací 
TČ) byl odběr studené vody 2024 

3m /rok, v roce 2014 byl odběr studené 
3vody domácnostmi 1955 m /rok, tzn. 

pouze o 3 % nižší. Srovnatelné 
hodnoty odběru studené vody v 
domácnostech naznačují podobné 
teplotní poměry na výtocích teplé 
vody. Nicméně, je nutné zde uvést, že 
rozdíly mohou být zároveň významně 
zkresleny změnou chování uživatelů 
v čase.
Pro další posouzení bylo z předchozí-
ho porovnání uvažováno, že nárůst 
odběru teplé vody má pravděpodob-
ný důvod ve změně chování domác-
ností a nikoli v možné změně její 
teplotní úrovně. Cena tepla od ČEZ 
Teplárenská v roce 2014 podle 
vyúčtování z bytového domu ul. 
Opavská 2625 byla 507.6 Kč/GJ bez 
DPH a po náhlém zlevnění během 
roku  473 .7  Kč /GJ  bez  DPH. 
Průměrná celoroční cena z vyúčtová-
ní je 494 Kč/GJ bez DPH.
Cena studené vody pro přípravu teplé 
vody ve výměníkové stanici ČEZ 
Teplárenská byla pro rok 2014 na 

3úrovni 80.4 Kč/m  bez DPH. (odběr-
né místo v ul. Opavská 2625). 
Celkové předpokládané náklady na 
přípravu a dodávku teplé vody pro rok 
2 0 1 4  o d  s p o l e č n o s t i  Č E Z 
Teplárenská (bez DPH) byly stanove-
ny na základě průměrné energetické 
náročnosti qTV zjištěné v minulých 
letech jako 
N = q . V . C  + V . C = 0,47 . TV TV CEZ Q CEZ V 

1616 . 494 + 1616 . 80,4
Náklady na dodávku tepla pro 
přípravu teplé vody jsou na úrovni 
376 357.3 Kč/rok bez DPH a náklady 

na studenou vodu pro přípravu teplé 
vody na úrovni 129 926.4 Kč/rok bez 
DPH. Celkové náklady na přípravu 
teplé vody jsou 506 284 Kč/rok bez 
DPH. Z porovnání pro rok 2014 
vyplývá, že současné celkové 
náklady na přípravu teplé vody 
(platba za dodané teplo od dodavate-
le ITX Media a náklady na studenou 
vodu od Veolia k přípravě teplé vody) 
jsou o 5 % nižší než v případě 
dodávky teplé vody původního 
dodavate le ČEZ Teplárenská. 
Náklady na teplo pro ohřev a rozvod 
vody pro rok 2014 jsou od dodavatele 
ITX Media o 6 % nižší než od původ-
ního dodavatele teplé vody.
Vzhledem k tomu, že ke zlevnění 
ceny tepla od původní dodavatele 
teplé vody došlo až v důsledku 
rozvoje instalací tepelných čerpadel 
jako reakce na odpojování domů od 
přípravy teplé vody, je vyhodnoceno 
ještě srovnání s případem, kdy by k 
realizacím systémů ohřevu tepelným 
čerpadlem nedošlo a ceny tepla od 
původního dodavatele by zůstaly na 
úrovni ze začátku roku 2014, tj. 507.6 
Kč/GJ bez DPH. Náklady na dodávku 
tepla na přípravu teplé vody by potom 
byly na úrovni 386 718.5 Kč/rok bez 
DPH a celkové náklady na přípravu 
teplé vody by byly 516 645 Kč/rok bez 
DPH.
Z porovnání pro rok 2014 s nesníže-
nou cenou tepla by celkové náklady 
na přípravu teplé vody od dodavatele 
ITX Media byly o 7 % nižší než od 
původního dodavatele teplé vody, 
samotné náklady na teplo pro ohřev 
vody by byly o 9 % nižší.

Závěry:
Byly porovnány náklady na přípravu 
teplé vody za srovnatelných podmí-
nek dodávky z centrální výměníkové 
stanice společnosti ČEZ Teplárenská 
a společnosti ITX Media. Z porovná-
ní vyplývá, že celkové náklady na 
přípravu teplé vody pro SBD Mír 
jsou o 5 % nižší od společnosti ITX 
Media a náklady na dodávku tepla 
pro ohřev vody jsou o 6% nižší. 
Náklady byly uvažovány bez DPH. 
Pokud se srovnání provede se situací 
bez snížení ceny tepla dodavatelem 
ČEZ v důsledku realizace odpojování 
od přípravy teplé vody, pak jsou 
náklady na teplo pro přípravu teplé 
vody o 9 % nižší.

Znalecký posudek zpracovalo České 
vysoké učení technické, konkrétně 
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. z 
Ústavu techniky prostředí. Znalecký 
posudek byl zpracován k datu 

30.6.2015. ■
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu Gagarinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, prosím, napište ZPRAVODAJ 
SOUTĚŽ. Správné odpovědi můžete také zasílat na email zpravodaj@sbdmir.cz. Vylosovaný výherce obdrží kartičku 

na deset vstupů zdarma do Cacao Clubu v Teplicích v hodnotě 690,- Kč. 

BEZPEČNOST
CENNÝ
ČÍNA
DLAŽEBNÍ
DOKUMENTACE
ENERGETIKA
INDIKÁTOR
KANALIZACE
MANKA
MASY
MONITOR
NÁKLAD
NÁROČNOST
NEMOCNICE
NESOUVISLOSTI
NEUNESL
OBECNÍ
OBJEKT
OPICE
OSVĚTLENÍ
PARNO
PRÁCE
PRŮKAZNÝ

RÁDIO
REKAPITULACE
REKONSTRUKCE
REVIZE
ROZHOVOR
SAMEC
ŠACHTA
TEPLOTNÍ
TRHAT
UDÁLOSTI
ÚDRŽBA
ULICE
ÚSCHOVA
VÁLEČEK
VODOMĚR
VÝTAHOVÁ
ZEMĚ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Ì A N K A A Z E S P Á V O H A T Ý V

R A E A V B E N O A D Á R Á D I O C

E V S A J Ž C E Í S M L T A Í V E E

C O O Y U R A R N B N E E N Í N H R

A H U Ý D D L G E N Í Č C O N N B O

T C V N Á Ú U E L E N E A Ý Y Á I V

N S I Z L T T T T M B K Z P A R N O

E Ú S A O U I I Ě O E R I L O O D H

M Í L K S L P K V C Ž Ě L S V Č I Z

U N O Ů T I A A S N A M A E Í N K O

K T S R I C K É O I L O N N H O Á R

O O T P O E E D R C D D A U U S T N

D L I Ž S T R Z V E A O K E M T O Á

Z P R O S T Ř E D K O V Á N Í O R K

R E V I Z E Í M O N I T O R R P T L

A T H C A Š E Ě P T K E J B O I L A

T A H R T R E K O N S T R U K C E D

B E Z P E Č N O S T I P R Á C E C E

M
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Tip na nevšední zážitek 
ve všední den
Přímo v centru Teplic, na Masarykově ulici v prvním patře 
budovy Concordie, se nachází útulná kavárnička s velkým 
dětským hřištěm, trampolínou i vláčkodráhou. Můžete se 
zde v těchto parných dnech osvěžit ledovou kávou, domácí 
citronádou a kvalitní zmrzlinou. K zakousnutí nabízíme 
domácí zákusky jen z těch nejkvalitnějších surovin, připra-
vované s láskou k Vám zákaznikům a samozřejmě i k těmto 
dobrotám samotným. Nemusíte se obávat, že budete 
odcházet přeslazeni, neboť v nabídce jsou i slané mňamky, 
které jistě potěší jak Vás, tak i Vaše ratolesti. Ti z Vás, kteří 
se musí podřídit bezlepkové dietě, si nemusí zoufat, neboť v 
nabídce bývají i bezlepkové zákusky. Neváhejte tedy a 
přijďte posedět do kavárny nad voňavou kávou a domácími 
koláči, načerpejte energii, zatímco se Vaše děti vyřádí v 
prostorách hřiště do stavu úplné únavy.

Otevírací hodiny: 10:00 - 18:00 každý všední den
Můžete nás sledovat na facebookových stránkách Cacao 
Club či případně na našich webobých stránkách www.caca-
oclub.cz.

Osmisměrka
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351, se sídlem Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad 
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