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Postup pri tvorbe a schvalování rocního plánu oprav
S ohledem na c1.93, odst.2, písm.e) Stanov a s prihlédnutím k nutnosti stanovit zásady spolupráce TÚ se
samosprávami pri príprave a schvalování rocního plánu oprav na domech SBO je stanoven tento postup pri
tvorbe a schvalování rocního plánu oprav.
1.

Na základe víceletého plánu oprava údržby a na podklade aktuální technické potreby a technického stavu
jednotlivých domu SBO, zpracovat návrh rámcového plánu oprav na príští kalendární rok. Do návrhu
zapracovat i ty akce oprav, které se nepodarilo ci nepodarí realizovat dle plánu v predchozím roce. Návrh
zpracovat ve forme soupisu prací pro následující rok, které mají jednotlivé samosprávy soucasne zarazeny
v materiálu "Technický stav - plán oprav bloku", jenž je vyhotovován na základe pravidelných prohlídek
jednotlivých domu aje zpracováván za úcasti predsedu samospráv, ci dalších clenu výboru samospráv.
TE: 15.10.
Zodp.: ved.TÚ

2.

Návrh rámcového plánu oprav (soupis prací) dle jednotlivých samospráv odsouhlasit s možnostmi
financování na základe predpokládaného zustatku OZ samospráv ke konci roku a plánované tvorby roku
následujícího. Navrhnout príslušné úpravy návrhu plánu neb potrebu jednání se samosprávami z hlediska
potreby navýšení mesícní zálohy na opravy a údržbu v rámci mesícního nájemného.
TE: 20.10.
Zodp.: EÚ

3.

Predložit výborum jednotlivých samospráv návrh rámcového plánu oprav (soupis prací) pro príští
kalendární rok (prípadne i variantní návrh) vc. prípadného návrhu navýšení mesícní dlouhodobé zálohy na
opravy a údržbu v rámci mesícního nájemného, s požadavkem jeho predbežného odsouhlasení do 30.11.
TE: 30.10.
Zodp.: vedoucí správy

4.

Zajistit na úrovni výboru samosprávy projednání návrhu rámcového plánu oprav na následující kalendární
rok pro danou samosprávu, prípadne uplatnit vuci správe SBO rozpory a požadavek na jejich dorešení.
TE: 30.11.
Zodp.: predsedové výboru samospráv

5.

V prípade rozporu s požadavky výboru samospráv i v prípade rozporu ve financování dohodnout s výbory
samospráv jejich rešení.
TE: 20.12.
Zodp.: vedoucí správy

6.

S výbory samospráv projednaný návrh rámcového plánu oprava údržby predat výborum samospráv
k zajištení projednání v nem zahrnutých prací (opravy a údržba) clenskou schuzi samosprávy. Tyto
upozornit, že v prípade neprojednání na clenské schuzi samosprávy je v pravomoci predstavenstva
rozhodnout o realizaci daných prací.
TE: 10.1.
Zodp.: vedoucí správy

7.

Zajistit projednání návrhu rámcového plánu oprava údržby ve smyslu bodu 6) u dané samosprávy na
clenské schuzi samosprávy se stanoviskem clenské schuze v usnesení.
TE: 15.3.
Zodp.: predsedové výboru samospráv

8.

Návrh konecného plánu oprava údržby predložit ke schválení do predstavenstva SBO. V prípade
neprojednání obsahu rámcového plánu oprava údržby na clenské schuzi samosprávy neb v prípade jeho
neschválení clenskou schuzí zcela neb v navrženém rozsahu, predložit do predstavenstva návrh na rešení a
prípadný návrh úprav ci zmen schváleného plánu oprav na daný kalendární rok.
TE: 31.3.
Zodp.: vedoucí správy

9.

Na základe usnesení predstavenstva zajistit TÚ realizaci v plánu schválených akcí oprava údržby. A to i
tech prací a oprav, které nebyly projednány na clenské schuzi samosprávy v daném termínu a to zejména
tech, které budou odstranovat havarijní stavy, ci budou vyplývat z platných právních predpisu a norem
TE: úkol stálý
Zodp.: ved. TÚ

Pro zajištení realizace oprava údržby dle schváleného predstavenstvem
vnitrodružstevních predpisu.
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