Stavební bytové družstvo
České Budějovice
se sídlem ul. Krčínova 1107/30, České Budějovice, 37011
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice odd. Dr. XXXXIII, vl.
84
IČO: 000037745, DIČ: CZ00037745

INTERNÍ SMĚRNICE č. 37 / 2019

Stanovení pracovního postupu při zajišťování záchovné péče
domů, garáží a nebytových prostor ve vlastnictví či spoluvlastnictví
Stavebního bytového družstva České Budějovice Krčínova 1107/30
jméno a příjmení

prac. funkce

Zpracoval/a:

Martina Hájková

vedoucí BH

Schválil:

Václav Laur

vedoucí organizace

Představenstvo usn.č.

98 /2019

Datum schválení:

16.4.2019

Účinnost od:

1. 5. 2019

Datum příští revize:

(dle potřeby)

Rozšiřuje:
Ruší se:

usn. 176/2017 ze dne 27.6.2019

Rozdělovník:

komu:
technici BH
vedoucí oddělení, úseků, referátů
výbory členských samospráv

Pozn.
seznámí své podřízené

INTERNÍ SMĚRNICE

schválená vedoucím organizace,

schválená představenstvem SBD

vyřizuje: Dana Šulistová, tel.: 385 102 087, mob.: 602 578 103 , sulistov@sbdcb.cz

SEZNAM
schválených dodatků a změn zapracovaných do tohoto dokumentu
číslo popis změny
platnost
revize dokumentu
změny od
1.5.2019
1.
Čl. 1), 4), 4a)
Práce 5.000,- Kč se
zvyšují na 10.000,- Kč
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

datum revize

revizi provedl:

revizi schválil

Duben 2019
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Stavební bytové družstvo
České Budějovice
se sídlem ul. Krčínova 1107/30, České Budějovice, 37011
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice odd. Dr. XXXXIII, vl.
84
IČO: 000037745, DIČ: CZ00037745

INTERNÍ SMĚRNICE č. 37 / 2019
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Tento pracovní postup je určen pro pracovníky družstva, kteří v rámci schváleného organizačního řádu a
pracovní náplně níže uvedené činnosti zajišťují a pro funkcionáře výborů členských samospráv družstva.
1.

Předseda nebo výbor členské samosprávy má možnost zajistit opravy v domě do výše 10.000,Kč
(bez DPH) dodavatelským způsobem po vystavení objednávky pro toho, kdo bude opravu
provádět.
Předseda nebo výbor samosprávy při tomto způsobu zajištění opravy plně zodpovídá nejen za výběr
dodavatele a za jeho schopnost požadovanou práci provést, ale i za provedení prací ve sjednaném
rozsahu a kvalitě.

2.

Podkladem pro zajištění prací je/jsou:
a) zápis z členské schůze samosprávy domu (případně spol. schůze čl. družstva a vlastníků bytů,
kde byla požadovaná práce, oprava projednána a schválena včetně způsobu financování;
b) plán oprav samosprávy;
c) závady a jiná zjištění vyplývající z prohlídek, kontrol a revizí;
d) objednávka nebo smlouva o dílo.

3.

Havarijní opravy:
Havarijní opravy (např. závada na rozvodu vody, plynu a tepla, na uzávěrech těchto rozvodů, na
tělesech radiátorů atd.) mohou být, kromě pracovníků technického úseku družstva, objednány
v případě, že hrozí škody z prodlení, přímo samosprávou nebo jednotlivými uživateli bytů. Úhrada
oprav bude účtována příslušné samosprávě.

4.

Zadávání (objednávání) prací ve finančním objemu od 10.000,- Kč do 30.000-, Kč bez DPH
(BH, ČS):
Na provedení prací zajistí technik družstva cenovou nabídku. Součástí této nabídky bude též termín
provedení prací.
S nabídkou seznámí technik družstva zástupce členské nebo garážové samosprávy a po dohodě
následně vystaví technik pro dodavatele objednávku.
Objednávka musí obsahovat mj. dobu požadované splatnosti (14 dnů) faktury a údaj, že družstvo je
plátcem DPH.
Objednávka nebo její kopie bude přiložena k faktuře za provedené práce.
a) Práce nad 10.000,- Kč: výzvy dodavatelům, vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy o
dílo vždy zajišťuje družstvo. Pokud družstvo obdrží fakturu za práce nebo dodávky, které
neobjednalo nebo na ně neuzavřelo smlouvu o dílo, neuhradí ji a vrátí zpět dodavateli.
b) Všechny práce v rozsahu od 30 000,- Kč výše: budou vždy prováděny na základě uzavřené
smlouvy o dílo mezi družstvem a dodavatelem prací.

5.

Zadávání (objednávání) prací ve finančním objemu – nad 30.000,- Kč do 200.000,- Kč bez
DPH (PTÚ, EÚ, BH, ČS):
Práce ve finančním objemu od 30.000,- Kč do 200.000,- Kč bez DPH budou prováděny na základě
uzavřené smlouvy o dílo mezi družstvem a dodavatelem.
Zakázky jsou zadávány přímo technickým úsekem družstva na základě výběru z nabídek od 3
dodavatelů, které technický a ekonomický úsek družstva ve spolupráci se zástupcem samosprávy
projednají a odsouhlasí.

6.

Zadávání prací ve finančním objemu nad 200.000,- Kč do 500.000,- Kč bez DPH
(PTÚ, EÚ, BH, ČS, výběrová komise): dtto 7.

7.

Zadávání prací ve finančním objemu nad 500.000,- Kč bez DPH
(PTÚ, EÚ, BH, ČS, výběrová komise)
Zajišťování prací ve finančním objemu nad 500.000,- Kč bez DPH se bude řídit Směrnicí o
výběrovém řízení.
Touto směrnicí se budou řídit pracovníci družstva, členové Výběrové komise a zástupce/i
samosprávy, kteří se výběrového řízení zúčastní
7.1
7.2
7.3

7.4
7.5

PTÚ, EÚ, ČS – společné jednání za účelem komplexní realizace rekonstrukce domu, zejména
s ohledem na stáří domu, použité technologie a stavebně technický stav domu.
PTÚ zajistí dle Směrnice o výběrovém řízení cenové nabídky od 5-ti dodavatelů.
EÚ prověří stav dlouhodobé zálohy („FO“) dotčené samosprávy s ohledem na případný
způsob financování (úvěr, půjčka, popř. dotace) a zároveň zajistí způsob financování prací
od VLASTNÍKŮ bytů nebo garáží (zástavní smlouva ve prospěch družstva nebo úhrada
podílu vlastníka předem).
EÚ v případě zjištění nedostatku finančních prostředků u dotčené samosprávy, tuto vyzve
k projednání a odsouhlasení žádosti o půjčku nebo úvěr na schůzi členské samosprávy.
EÚ bude při poskytování půjčky nebo úvěru postupovat podle Směrnice o půjčkách a
úvěrech.

Zpracoval/a: Martina Hájková

schválil:

Václav Laur

Tato směrnice předána k projednání na zasedání představenstva dne 16.4.2019 a schválena usn.
č. 98/2019, tímto usnesením zrušuje směrnici ze dne 27.6.2019 č. usn. 176/2017.

Nabývá účinnosti ode dne 1. 5. 2019

Použité zkratky:
EÚ – ekonomický úsek
BH – bytové hospodářství
PTÚ – provozně-technický úsek
ČS – členská samospráva

