
----------
0,00

- 73,00

Vyúčtování ročních zálohových plateb s uživateli jednotek (VZP)
a přehled ostatních položek předpisu úhrad za rok 2021

SVJ ZDIMĚŘICKÁ 1438/10 A 1439/8, Zdiměřická 1438/10, 149 00 P R A H A  4
správcem: Správní bytové družstvo Nový domov

Ing. Bárta Miroslav
Křejpského 1512/21
149 00  Praha 4

Vážený/á  pan/í

Údaje a parametry jednotky:

283
Kód jednotky: 2831439017
Číslo jednotky:

43,00 m 2

Započitatelná (vytápěná) plocha: m 2
Průměrný počet bydlících: os.měs.
Počet zásuvek kab. televize/STA: ks

Podlahová plocha jednotky:

Odečet poměrových měřičů - SV:
- TUV: (m
- tepla: dílkůVyúčtování za jednotku:

Položka

Provozní náklady domu

Daň z nemovitosti
Pojištění nemovitosti (domu)
Kabelová televize/STA

Spotřeba el. energie spol. prost.

Výtah (el. energie)
Odvoz odpadků
Provoz (celkem)
SV (vodné, stočné)
Dodané teplo

TUV:

Vyúčtování celkem

Rozúčtováno
podle

Náklad
/Kč/

Záloha
/Kč/

Datum zpracování: 03.04.2022

Celkem (přeplatek) z předepsaných záloh

3'437,00

0,000,000,00

41,00

82,0070,00152,00

4'794,00 4'735,00 59,00
20,00294,00314,00

90,872'100,001'299,38
891,49

2'170,00
12,00

840,0079,00 - 761,00

SV k ohřevu na TUV
671,00
19,00

teplo k ohřevu - 1'468,00

Nedoplatek+
Přeplatek-

119,519428

Koeficient přepočtu údajů dle doby užívání: 0,583333

5,00

017
33,45
7,00
1,00

0,660
0,101

13,520

5,894589

----------
21,759980
44,824006

66,592036
3,767300

119,519433
27,455485

183,833783

- 2'553,00

0,214313

0,00

- 2'079,10

Srážka dluhů předpisu a poplatků (úroků) z prodlení
- 474,00Příjmy z pronájmů

Jiné srážky

dílků
dílků

SS
ZS

SS

SS
ZS

Jednotková
cena

Od: 08.04.2021 Do: 31.12.2021

(jednotka = byt, garáž, nebytový prostor)

Úklid 475,0067,942903
2'634,004'515,750000

0,00
0,00
0,00

Juříčková Radka, v. r.
tel. 242 488 121

Vlastní správní činnost 209,00358,054167

0,00---------- 0,00 0,00
4,245653 107,00 77,00 30,00

9'845,007'765,90

Správa (SBD ND) 857,00857,00 0,00

počet připojení

os.měs.
os.měs.

os.měs.
os.měs.
jednotky
jednotky
jednotky

m2 (podl. pl.)

m2 (podl. pl.)
m2 (podl. pl.)

m3
m2 vyt.pl.

m2 vnitř.pl.
m3

m3
dílek
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Odměny orgánů společenství

SVJ:

Poznámky a vysvětlivky k vyúčtování jsou uvedeny na následujících stranách.

Přeplatek z předepsaných záloh ve výši: 2'553,00 Kč bude vypořádán dle Vašich dispozic.

Měsíční předpisy za rok 2021 celkem k jednotce (bez VZP): 17'370,00 Kč
Na předpisy roku 2021 uhrazeno celkem: 17'370,00 Kč
V roce 2021 uhrazeno celkem: 17'370,00 Kč
Příspěvek na správu domu a pozemku (dle předpisů; ZOBF): 7'525,00 Kč

Celková výše přijatých záloh na služby: 9'845,00 Kč
Jiné nezúčtovatelné položky (dle předpisů): 0,00 Kč

Celkový náklad dle VZP: 7'765,90 Kč
Celkový nedoplatek (+) / přeplatek (-) jednotky; náklad, správa, jiné a úhrady: - 2'079,00 Kč
(bez příjmů z pronájmů, případně srážek dluhů předpisu a poplatků (úroků) z prodlení)

41,90Vnitřní podlahová plocha jednotky (TUV): m 2

(m 3
3

)
)



SVJ ZDIMĚŘICKÁ 1438/10 A 1439/8

SVJ: 283, PRAHA 4, ZDIMĚŘICKÁ 1439/8

2831439017   BÁRTA Miroslav Ing

31,78

31,579

ODEČTOVÝ LIST  -  TEPLO, SV, TUV

číslo místnost výchozí koncový UFrozdíl poloh. korekce
měřiče stav stav koef. o %

SV

Teplo

číslo výchozí koncový poznámkarozdíl
měřiče stav stav

TUV

číslo výchozí koncový poznámkarozdíl
měřiče stav stav

,66

,101

32,44

31,68

přepočt.
spotřeba
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SVJ ZDIMĚŘICKÁ 1438/10 A 1439/8

SVJ: 283, PRAHA 4, ZDIMĚŘICKÁ 1439/8

2831439017 - celý rok

541151131 pokoj1 0,00 0,600 1,000 1650,2831164

541150950 pokoj2 0,00 0,400 1,000 1650,2831164

63709574 30,51 nový 05/19

63030696 30,74 nový 05/19

ODEČTOVÝ LIST  -  TEPLO, SV, TUV

číslo místnost výchozí koncový UFrozdíl poloh. korekce
měřiče stav stav koef. o %

SV

Teplo

číslo výchozí koncový poznámkarozdíl
měřiče stav stav

TUV

číslo výchozí koncový poznámkarozdíl
měřiče stav stav

21,00

53,00

21,00

53,00

1,93

,94

32,44

31,68

přepočt.
spotřeba

220,53

371,06
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podl.
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koefi-
cient

započita-
telná pl.

15,80

12,10

1

1

15,80

12,10



Vyúčtování zálohových plateb je provedeno na zálohy předepsané, nikoli uhrazené.
Případný nedoplatek nebo přeplatek na všech pravidelných měsíčních platbách k 31.12.2021 je uveden na poslední straně
vyúčtování. Nedoplatek je uveden bez úroků a upomínacích výloh.

1) Přeplatek

Přeplatky vyplývající z vyúčtování záloh budou přednostně použity na případné nedoplatky z předpisu úhrad za bydlení, splatných
do prosince 2021 (včetně poplatku z prodlení nebo úroku z prodlení a upomínacích výloh) a budou součástí vyúčtování.

Přeplatek (po odečtení dlužných částek dle předchozího odstavce) bude vypořádán:
a) započtením na úhradu předpisu záloh a služeb za bydlení na zúčtovací období r. 2022 počínaje předpisem za měsíc červen až do
vyčerpání částky přeplatku, v případě platby přes SIPO bude provedeno automaticky, nebude-li vznesen jiný požadavek do termínu
15.05.2022,
b) převedením částky přeplatku na účet vlastníka nejdříve po uzávěrce vyúčtování zálohových plateb , tj. v červnu 2022, nutná
písemná žádost vlastníka stvrzená podpisem statutárního zástupce SVJ s uvedením bankovního spojení a podpisem vlastníka.
Tuto žádost je možné zaslat Českou poštou, a. s., nebo elektronicky pouze v případě, že jste písemně potvrdil(a) a doručil(a)
„Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služeb“. Elektronická adresa: jurickova@sbdnovydomov.cz.

2) Nedoplatek

Nedoplatek z vyúčtování bude zahrnut do předpisu záloh na zúčtovací období r. 2022 za měsíc červen. Platíte-li přes SIPO,
nedoplatek bude zahrnut do SIPA. V případě platby přes SIPO, dejte, prosím, pozor na zadaný limit v bance.

Hromadná úprava záloh na teplo na vytápění (ÚT), studenou vodu (SV) a teplo na ohřev teplé užitkové vody (TUV) bude provedena
pouze na základě písemného požadavku statutárního orgánu SVJ.

V případě, že statutární orgán SVJ písemně nepožádá o úpravu záloh ÚT, SV a TUV, může vlastník písemně požádat o tuto úpravu ,
a to pouze na vyšší zálohu, než je 1/12 nákladu dané komodity r. 2021. V případě požadavku nižší zálohy je nutný souhlas
statutárního orgánu SVJ.

Všechny uznané reklamace budou prováděny individuální opravou (pokud z daného objektu nebude podáno více reklamací), to je
bez přepočtu VZP celého objektu a s vyvedením rozdílů do nákladů následujícího roku. Reklamační lhůta je 30 dní od data doručení
VZP. Reklamace doručené po uplynutí reklamační lhůty, které budou uznány jako oprávněné, budou rovněž provedeny individuální
opravou. V případě, že statutární orgán SVJ požádá o přepočet VZP celého objektu, bude všem uživatelům jednotek zasláno nové
vyúčtování.

Poznámka: 12 osoboměsíců znamená jedna osoba v bytě celý rok, tj. 12 měsíců.

Jednotka 2831439017, ZDIMĚŘICKÁ 1439/8, PRAHA 4. VZP za rok 2021
pokračování

Způsoby vyrovnání přeplatků a nedoplatků, vysvětlivky k vyúčtování
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Přehled celkových nákladů (spotřeby), ZDIMĚŘICKÁ 1439/8, PRAHA 4,
dle jednotlivých položek za r. 2021

provozní náklady domu:

daň z nemovitosti:
pojištění nemovitosti (domu):
kabelová televize/STA:

spotřeba el. energie společných prostor:

výtah (el. energie):
odvoz odpadků:
SV (vodné, stočné):
teplo pro otop - ZS:

položka

teplo pro ohřev TUV - ZS:

314,00 Kč
3'660,00 Kč

0,00 Kč
6'305,00 Kč

0,00 Kč
10'637,00 Kč
27'840,00 Kč

101'712,00 Kč
80'421,22 Kč

39'752,00 Kč

položka

16,23podlahová plocha nebytů
podlahová plocha garáží
započitatelná podl.plocha (teplo)-byty,gar,urč.nebyty

podlahová plocha (rozúčt. nákladů výtahu)
počet přípojek kabelové televize/STA

součet dle bytových měřičů SV
součet dle bytových měřičů TUV
teplo (součet údajů poměrových měřičů)
součet osoboměsíců (průměrných počtů bydlících)

Vysvětlivky:

* Není-li rozdílová SV rozúčtovávána v rámci SV, není jednotková cena uváděna. Nejsou-li osazeny
měřiče spotřeby SV resp. TUV, rozúčtovává se dle osoboměsíců. Nejsou-li osazeny měřiče tepla,
rozúčtovává se spotřební složka dle započitatelných m2 a následně se přepočte na příslušný počet GJ.

m 2

m 2

m 2
ks

m 2

jednotka počet jedn.
za č.p.

počet jedn.
za byt (gar.)

poměr jedn.
byt (g.)/č.p.

--------
1 186,57

1 114,50
24,00

851,03
417,52

33 056,42
621,00

--------
--------

43,00
1,00

1,93
0,94

591,59
12,00

--------
--------

0,0282

0,0386
0,0417

0,0023
0,0023
0,0179
0,0193

položka

náklad č.p.

jednotková cena
SV (vodné, stočné):
spotřební složka SV-TUV (100%)
teplo do TUV základní složka (30%) spotřební složka (70%)
teplo (UT) základní složka (40%) spotřební složka (60%)

119,519428
119,519433
27,455485 183,833783
66,592036 3,767300

Kč/
Kč/

m 2Kč/
m 2Kč/ Kč/

SV - studená voda, vodné-stočné; TUV - teplá užitková voda; ZS - základní složka; SS - spotřební složka

Parametry pro rozúčtování za č.p. 1439

Jednotkové ceny pro SV, TUV a teplo za č.p. 1439

632,00 Kč
8'983,00 Kč

0,00 Kč
12'680,00 Kč

0,00 Kč
21'529,00 Kč
55'277,00 Kč

215'002,00 Kč
159'954,10 Kč

80'288,00 Kč
teplo pro otop - SS: 124'533,45 Kč 239'931,11 Kč

teplo pro ohřev TUV - SS: 76'755,00 Kč 187'358,00 Kč
SV do TUV - SS: 49'900,00 Kč 121'809,00 Kč

náklad "na výměník"

159'954,10 Kč
239'931,11 Kč
80'288,00 Kč

187'358,00 Kč
121'809,00 Kč

počet jedn.
na výměník

vnitřní podlahová plocha (TUV) m 2 1 464,33 41,90 0,0286

2 363,09

2 970,76

1 019,17
63 687,82

jednotková cena

Kč/*
*

započitatelná podl.plocha (teplo)-nebyty m 2 21,10 1,585338,91
započitatelná podl.plocha (teplo)-celkem m 2 1 207,67 33,45 0,02772 402,00

údaj patního měřiče SV m 3
údaj patního měřiče SV pro TUV m 3

-------- 2 194,00
1 197,08

Jednotkové ceny na 1. straně vyúčtování jsou zaokrouhleny na 2 des. místa.

Výše nákladů vstupující do vyúčtování je rozdílná od nákladů reálně vyúčtovaných vlivem zaokrouhlování na
celé Kč u jednotlivých jednotek

podlahová plocha - celkem za BS: 3 014,63 m 2
1 483,60podlahová plocha bytů m 2 43,00 0,0290

údaj patního měřiče spotř. tepla pro UT-byty,gar,urč.nebyty (GJ)

údaj patního měřiče spotřeby tepla pro ohřev TUV GJ

582,70

391,98

úklid: 42'190,00 Kč 83'774,00 Kč
108'384,00 Kč 216'768,00 Kč

15,09údaj patního měřiče spotř. tepla pro UT-nebyty GJ

spotřeba tepelné energie na vytápění
spotřeba tepelné energie na ohřev TUV

položka jednotková cena/spotřeba
Parametry za zúčtovací jednotku

jednotka

spotřeba SV pro TUV
spotřeba tepelné energie na vytápění na m2 započitatelné plochy GJ/

Kč/
Kč/GJ
Kč/GJ

m 3
m 2

668,94 Kč
682,81 Kč
101,76 Kč

0,25 GJ

vlastní správní činnost: 8'592,00 Kč 17'184,00 Kč
správa (SBD ND): 34'848,00 Kč 69'696,00 Kč

m3
m3
dílek

m3
m3

m3
dílek
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odměny orgánů společenství:

náklad SVJ



Jednotka 2831439017, ZDIMĚŘICKÁ 1439/8, PRAHA 4. VZP za rok 2021 - pokračování

Celkové provozní náklady  SVJ  obsahují tyto položky:

Zůstatek ZOBF k 31.12.2021 celého SVJ činí: 2'361'697,61 Kč
Podíl k jednotce 2831439017 k 31.12.2021 činí: 34'024,52 Kč

Zůstatek záloh na opravu bytového fondu (ZOBF):

Materiál:

Položka

0,00 Kč

Jednorázový odpis drobného dlouhodobého majetku: 0,00 Kč

Poštovné a telefonní poplatky: 1'872,00 Kč

Ostatní služby pro správní činnost: 9'175,00 Kč

Bankovní poplatky: 1'560,00 Kč

Poplatky SIPO: 3'909,60 Kč

Ostatní služby: 0,00 Kč

Hrubé mzdy: 0,00 Kč

Sociální pojištění: 0,00 Kč

Zdravotní pojištění: 0,00 Kč

Zákonné pojištění (Kooperativa): 684,00 Kč

Odměny orgánů společenství: 162'000,00 Kč

Sociální pojištění z odměn orgánů společenství: 40'176,00 Kč

Hrubé mzdy (dohody o provedení práce): 0,00 Kč

Nemocenské dávky organizace: 0,00 Kč

Ostatní daně a poplatky: 0,00 Kč

Škody: 0,00 Kč

Ostatní provozní náklady: - 44,34 Kč

Zeleň: 0,00 Kč

Celkové náklady na odměny orgánů  SVJ  obsahují tyto položky:

Zdravotní pojištění z odměn orgánů společenství: 14'580,00 Kč

Celkové náklady na vlastní správní činnost  SVJ  obsahují tyto položky:

Materiál pro správní činnost: 670,00 Kč

Zůstatek MP ZOBF-L k 31.12.2021 celého SVJ činí: 0,00 Kč
Podíl k jednotce 2831439017 k 31.12.2021 činí: 0,00 Kč

Zůstatek mimořádných příspěvků do ZOBF(lodžie):

Zůstatek MP ZOBF-G k 31.12.2021 celého SVJ činí: 0,00 Kč
Podíl k jednotce 2831439017 k 31.12.2021 činí: 0,00 Kč

Zůstatek mimořádných příspěvků do ZOBF (garáže):
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 Náklad za SVJ

Nedoplatek (+) / přeplatek (-) na úhradách předpisů z předchozích období k 31.12.2021: 0,00 Kč


