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Když se dílo podaří
Dne 31. ledna 2019 v 10:15
proběhlo v domě Společenství vlastníků domu Řecká
1450/12, Děčín 6 závěrečné
kolaudační řízení k vestavbě
nového výtahu.
Předseda SVJ Ing. Pavel Kubík k tomu s úsměvem poznamenal: „U kolaudace jsem byl
naposledy v roce 1976, když
se kolaudoval náš dům.“ Právě
jemu patří za celé dílo největší
dík!
K úspěšnému završení celé
akce vedla dlouhá a složitá
cesta. Stálo to ovšem za to.
Celkový pohled na dům v Řecké ulici. Realizací nového výtahu se jeho účetní hodnota zvýšila o Na jejím konci je zbrusu nový
téměř dva milióny korun, vyššího zhodnocení se ale stavbou dočkaly všechny bytové jednotky. krásný výtah a výrazné zhodnocení celého domu. A to nejdůležitější! Od Ministerstva
pro místní rozvoj se podařilo
na akci získat dotaci ve výši
úžasných 800 tisíc korun!
Dotace byla poskytnuta v

rámci podprogramu Bytové
domy bez bariér. Jeho cílem
je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při
vstupu do domu a do výtahu
a výstavbou osobních výtahů
v domech, které jím nejsou
vybaveny a nikdy nebyly a u
kterých jsou k tomu stavebně
technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši max.
50 % uznatelných výdajů na
realizaci akce, maximálně však
800 tis. Kč v případě výstavby
výtahu pro jeden vchod do bytového domu.
Když dnes vstoupíte do vestibulu domu, vypadá to, jako
by tu výtah byl od jaktěživa.
Že tomu tak není, prozradí jen
jemná vůně jeho novoty…
Pane Kubíku – klobouk dolů
a veliké díky!
Jiří Chára

Předání petice za posílení práv
družstev a společenství
vlastníků bytových jednotek
Spokojení Ing. Pavel Kubík, předseda SVJ a člen výboru pan Martin Petrů před novým výtahem. Stát na jeho výstavbu poskytl prostřednictvím MMR slušnou částku – 800 tisíc Kč! Fotograﬁi pořídil třetí člen výboru SVJ Ing. Jiří Chára.

Část petičních archů, které podepsali členové našeho družstva a SVJ námi spravovaných. Doufejme, že vláda přání desetitisíců bydlících konečně vyslyší...
Zleva pan Pavel Ševčík za realizační ﬁrmu HELGOS, Ing. Pavel Kubík, předseda SVJ a člen výboru pan Martin Petrů během závěrečné kolaudace. Za povšimnutí stojí tabulka na zdi v levém
horním okraji snímku. Je to jedna z podmínek poskytnutí dotace. Nese tento text: „Výtah byl
vybudován v rámci programu 117D06 – Podpora bydlení, Bezbariéry – Děčín, Řecká 1450/12.
Tento projekt byl spoluﬁnancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Výtah byl dokončen a předán do užívání dne 29. listopadu 2018.“

▶ pokračování ze strany 2
V České republice je více než
60 tisíc společenství vlastníků
jednotek, která spravují na 1,5
miliónů bytů, ve kterých žije cca
4,5 miliónu obyvatel. A téměř 9

tisíc bytových družstev, která se
starají o přibližně 450 tisíc bytů,
ve kterých žije necelý 1 milion
obyvatel.
Redakce Zpravodaje
a SČMBD

