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Hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy 

Schválena:   shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 
Nabývá účinnosti  8. 6. 2006 
Kontrolou pověřen  vedoucí technického úseku 

 

 
Odpovědnost za hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy 

Minimální výši tvorby dlouhodobé zálohy na opravy pro všechny samosprávy stanoví představenstvo 
družstva v souladu se stanovami družstva, kapitola VIII. Hospodaření družstva. V pravomoci 
samospráv je zvýšení tvorby dlouhodobé zálohy s ohledem na předpokládané výdaje. 

Žádanka na čerpání z dlouhodobé zálohy na opravy musí být předložena technickému úseku 
písemnou formou s podpisem správce nebo jeho zástupce. Havarijní opravy lze objednat telefonicky a 
žádanku doložit na technický úsek dodatečně. 

Prostředky dlouhodobé zálohy na opravy smí být použity pouze na práce a nákup materiálu sloužící 
k údržbě,  modernizaci a  provozu domu.  Použití se  řídí  platnými  stanovami, směrnicemi a 
zásadami družstva. Pracovníci technického úseku kontrolují a jsou odpovědní za to, že čerpání 
dlouhodobé zálohy na opravy je v souladu s uvedenými předpisy. V případě, že zjistí rozpor, jsou 
povinni na tuto skutečnost upozornit správce a požádat jej o změnu rozhodnutí. Do vyřešení rozporu 
objednávku požadovaných prací odloží. 

Před podpisem smlouvy o dílo statutárními zástupci družstva musí být správce seznámen pracovníky 
technického úseku s rozpočtem díla a zněním smlouvy. Souhlas za samosprávu vyjádří správce 
podpisem na uvedené smlouvě. V případě nesouhlasu samosprávy doloženého zápisem z členské 
schůze nebude akce realizována. 

Pravidla pro vyřízení hypotečního úvěru na celkovou revitalizaci panelového domu jsou určena 
samostatnou směrnicí. 

 

Pravidla hospodaření s dlouhodobou zálohou na opravy 

Členská samospráva vedená správcem hospodaří tak, aby nepřekročila plánovaný náklad v daném 
období. Plán provádění oprav je vypracován technickým úsekem vždy na období jednoho roku. Mimo 
plánovaných oprav bude součástí plánu položka „nutné rezervy“, kterou stanoví dle technického stavu 
domu technický úsek. Výše rezerv musí činit min. 25 % objemu finančních prostředků na běžnou 
údržbu v kalendářním roce.  

Čerpání  položky „nutné rezervy“  bude prováděno  jen ve  výjimečných  případech,   a to  zásadně se 
souhlasem příslušného technika. Tato položka je stanovena pro případ havarijních událostí. 
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Schvalování požadavků oprav 
 
Pravomoci při schvalování požadavků na opravy jsou stanoveny následovně: 
do 10 000,- Kč   správce domu (zástupce), technik pro správu domů,  

 účetní samospráv 

od 10 001,- Kč do  100 000,- Kč správce domu (zástupce) a vedoucí technického úseku, 
požadavky budou technickému úseku předány formou 
žádanky 

od 100 001,- Kč do 300 000,- Kč  předseda družstva, požadavky budou zapracovány 
do ročního plánu (s výjimkou havárie) 

od 300 001,- Kč do 1 mil. Kč  představenstvo družstva, požadavky budou zapracovány  
 do ročního plánu (s výjimkou havárie) 

nad 1 mil. Kč  představenstvo družstva, požadavky budou zapracovány  
do ročního plánu (podmínkou je doporučení výběrové  
komise jmenované představenstvem družstva) 

 

Spoluúčast při rozhodování správcem domu odpadá v případě, že se jedná o opravu v bytě nečlena 
družstva, tzn., že právy a povinnostmi disponuje Město Orlová.  

 


