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Návrh pro jednání shromáždění delegátů 
 
 
Představenstvo SBD předkládá k projednání na SD úpravu poplatků na správu 
družstva.  
 
Po seznámení představenstva s finančními výsledky za rok 2017 se představenstvo 
rozhodlo předložit na SD tento návrh na úpravu poplatků na správu družstva. 
 
   současný stav návrh o zvýšení        celkem 
Vedení účetnictví   80,-   15,-   95,- 
Technická správa   20,-   15,-   35,- 
Úhrada na správu   45,-   20,-   65,- 
Vlastníci DPH   30,-    0,-   30,- 
 
Provozní fond (snížení)      25,-      -15,-   10,- 
 
Celkové navýšení poplatků bude o 35,-Kč. 
 
Zvýšení poplatků za správu družstva je nutné k udržení kvality našich služeb a 
k udržení vyrovnaného rozpočtu družstva. Poplatky na správu družstva se naposledy 
měnily v roce 2011 a od tohoto roku se družstvo snažilo na jedné straně šetřit na 
nákladové stránce a hlavně hledat úspory ve vlastním financování. V současné době 
jsme již došli do stavu, kdy již nelze krátit finanční prostředky na úkor kvality služeb. 
Je třeba si uvědomit, že za dobu téměř 8 let, kdy poplatky nebyly zvyšovány, došlo 
k nárůstu cen energií, kancelářského materiálu, poštovného a dalších služeb. 
V dnešní době se ve všech organizacích zvyšují mzdy a družstvo nemůže své 
zaměstnance stále držet stále na velmi nízkých mzdách, které se ani zdaleka neblíží 
mzdám průměrným. 
Družstvu se daří udržovat dobrou platební morálku, tím že neustále sleduje a 
upomíná neplatiče. Z tohoto důvodu navrhuje představenstvo snížit platbu do 
provozního fondu ze současných 25,-Kč na 10,-Kč a touto částkou částečně 
kompenzovat shora uvedené zvýšení, takže celkové zvýšení poplatku by bylo jen o 
35,-Kč. 
Představenstvo se domnívá, že toto mírné navýšení poplatku by nemělo zatížit ani 
nízkopříjmové skupiny lidí bydlících v námi spravovaných domech.    
Změna poplatků bude v účinnosti od 1.7.2018. 
 
Návrh byl schválen na jednání představenstva dne 16.4.2018 a je předkládán k 
projednání a schválení na shromáždění delegátů dne 11.6.2018. 
 
Randáková Bohuše 
Předsedkyně představenstva 
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