
ROZPOCNT
Bytové družstvo města Chebu K nemoenici 32

NA ROK 2018
Stav účtu u banky na konci rtlku 20t7 2 369 240 Kč
Stav ričtu poklarlny na konci roku 20t 7 3 l54'00 Kč

Příspěvpk np ,Qplil}'p-domu a pozcmku (fond tlnrav)

(rczorvní fond)

PříspěY$k lra_ správu domu a pozemkr| (Íb+d onrav)

celkem'očelaáÝaný' náklad 1'':.:.,,' . l:1 
; |!|'9_00'Kč

Spoření na příští investice většího rozsahu 180 000 Kč
Rezerva pro neočekávané události 40 000 Kč
předpokládaná rezewa na správu domu a pozemku na konci roku 2018
m2 domu (dle katastru nemovitostí)

náklad na měsíc domu vč nově tvořené rezervy
(Kč očekávaných nákladů+ tvořené rezervyf 12 měsíců)
Souěasná qýše příspěvku na správu domu a pozemku na_jeden m2 a měsíc

2451,53

t 141409 Kč '

Í' - _'_ _

i 1+,og Kč ]

l4,00 Kč

nt a
Rczerva pro správu domu a pozcmku k31.12.2017 l 53ó I52 Kč
oprava vfiahu 2l0 000 Kč

nřednokládanÝ nříiem výdci
příspěvky na správu domu a pozemku 41t 857 Kč
příiern na pojištění 25 300 Kč
Požamí prohlídka PHP 2 000 Kč
rcvize elektro 0,Kč
revize hromosvody 0 Kč'.
servis výahů 5 o00 Kč
dokoněení opravy balkónů l0 000 Kč
Poiištění domu 20 000 Kč
Náklady na drobné opravy a udržbu 16 500 Kč
Dohoda Netík 25 000 Kč
drobné náklady 25 000 Kč
oprava zadního schodiště 30 000 Kč
obklad stěn na odstranění nevzhlednosti 20 000 Kč
Daň z nabytípozemku 38 400 Kč



|}ŤÍiprv a yýdaic na $plálkv ťrvčru

l 794 000'00 Kč t 194 000 Kč

Provoz družstva. odměnv srlrávci a statuárním orgánům

n ř'cd noklárla nÝ nříiem vÝ<lci
přcdpokládaný př'íicnl z přcdpisir splátek l 794 000.00 Kč
;plátkv ťrvěrrr 1 670 ()00 Kč
ťrl'ol<y ťrvčru l24 ()00 l(č

Nákladv na Drovoz družstva k3l.l2.20l7 -2l7 I40 Rč

nřednokládanÝ nříicm vÝdei
předpokládaný příjern pro správce 91 5 12,00 Kč
předpokládaný příjem pro provoz družstva 628 452'00 Kč
smluvní pokuty a rrenále 0,00 Kč
odrněny statutánrího orgánu, zdrav * soe. platby 410 000 Kč
odrněny za správu domu a pozemku 95 o00 Kč
dari z nemovitosti 32 o00 Kč
lrodpodářský výsledek 2017 po zdanění 49r00
bankovní poplatky 10 000 Kč
zpracovéli'i mezd 3 600 Kč
notářské sluŽby 20 000 Kč
Poštovné 2 0o0 Kč
právní služby 30 000 Kč
kopírování 2 000 Kč

celkem

štáí_,óěékáÝáňý iih'kónci foku 2018

769 064'00 Kč ó04 600 Kč
:.]'i:52:6'6s0*č



Uh,rarlv na,slrržlrv pllllií:né { qrŤív.nnýnr icdnotkv (|onrl slrlžch)
příjrrry výc1a'ie

předpokláilaný staÝ záloh na ceny služeb na konci rokú 2018 106 460 Kč,, ' 
'

Příimv a vÝdaie na nová a ukončená členství

okládaný stav účtu na konci roku 2018 1 133 675 Kč

Předpokládá se, že všichni vlastníci uhradí svoje závazky plynoucí z roku, na kteý je rozpočet sestaven.
Rozpočet nezahrnuje přiimy zuhrazených dluhů za jlnáobdobí.

Rozpočet nezahrnuje přrjmy zuktazených dluhů za jiná období

Stav záloh nn ccny služelr k 3l.l2.20l7 272 000 Kč
(provozní fond)

přcdnokládaný nříicm výdci
I'řcdpol<ládaná výšc př{spčvl<u za rol< 20l8 1 271 460 Kč
Servis výahu 13 000 Kč
Elektro zál<>hy lB000Kč
úklid 47 o00 Kč

Vodné stočrré l90 000 Kč
Vodné TUV l40 000 Kč
Dlrřev TUV 220 000 Kč
Teplo 500 000 Kč

servis vodoměrů 25 000 Kč

snírnače tepla l2 000 Kč
přeplatky a nedoplatky 2017 (lrrazeno z příjmů předešlého
roku) 2]2 o00 Kč

Cqlkem očekáváné.náklady na služby , 1.437.ffiO1(č.'

stav na účtu k 3l.l2.20t7 -661 518 Kč
vyplacené podíly, mimořádné splátkv bance 0Kč
mimořádné sp]átky a vklady od druŽstevníků 88 000 Kč

V Chebu dne 07.05.2018 předseda představenstva


