ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
PROČ MUSÍM MÍT PRŮKAZ ANEB ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI.
1) Kdo musí mít energetický štítek a proč?
Průkaz musí pořídit majitel domu/bytu tehdy, pokud jej prodává. U
pronájmu bytu začne povinnost platit od roku 2016. Většina novostaveb už
štítek má, týká se to tedy hlavně starších nemovitostí. Smyslem štítků je
ukázat, jak by se dalo ušetřit na vytápění a spotřebě energií. Štítek
je pouze doklad, jde o dvě stránky A4 (plus další přílohy
s výpočty), na dům ho lepit nemusíte.
2) Kolik šítek stojí a jaká je pokuta?
Cena je různá. U bytů záleží na rozloze (je výhodné pořídit si štítek
na celý dům), u rodinných domků je to zhruba tři až deset tisíc korun.
Průkaz platí deset let. Existenci štítků kontroluje Státní energická inspekce,
provinilcům hrozí pokuta 50 až 100 tisíc korun. I když dům/byt prodáte bez
štítku, kupující ho od vás může dodatečně žádat.
3) Kdy nemusím mít štítek, existují výjimky?
Ano, výjimky jsou. Štítky se netýkají budov s energetický
vztažnou prochou do 50 m2, objektů určených k bohoslužbě
(kostelů), objektů pro rodinnou rekreaci (chaty a chalupy), průmyslových a
zemědělských budov se spotřebou do 700GJ, budov, které jsou kulturními
památkami a budov v památkové rezervaci nebo památkové zóně.
4) Zdědil jsem dům či byt. Musím mít štítek, i když nehodlám dům/byt
prodat?
Nemusíte. Dědictví není prodej ani pronájem. Průkaz není nutný ani
v případě rozvodu, kdy se společný byt převádí jen na jednoho z manželů.
5) Jsem majitel družstevního bytu a chci ho prodat/pronajmout. Musím mít
.. štítek?
U družstevního bytu se formálně nejedná o prodej, ale o převod práva
k užívání, a povinnost předkládat průkaz tedy ze zákona neexistuje.
Obdobně povinnost neplatí při pronájmu družstevního bytu, protože zde
jde právně o podnájem. Nicméně celý dům bude muset podle své velikosti
průkaz k určitému datu získat. Potom je možné jej ukazovat i při prodeji či
pronájmu družstevního bytu.
6) Kam se mám obrátit pro informace?
Seznam akreditovaných specialistů, kteří mohou štítky vydávat, je
na www.mpo-enex.cz/experti. Jak správně přečíst údaje na štítku
najdete na www.prukaznadum.cz Vlastnosti domu půjde od dubna spočítat na
www.stavebni-fyzika.cz
Zdroj: deník, mpo, set.www.prukaznadum.cz,sanceprobudovy.
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Ředitelka CDS a TZJ:
Šumberová Simona
Zástupce ředitelky CDS a TZJ: Oračková Věra
Předsedkyně BSN:
Winklerová Zdeňka
Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. et Mgr. Kasková Silvie
Tlumočnice ZJ:
Mgr. Černá Karolína
Pracovnice pro kroužky:
Mgr. Novotná Marta
Sociální pracovnice a TZJ:
Bc. Kočková Miroslava
Pracovník v soc. službách:
Bc. Pokorná Anna, DiS.

Provozní doba

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tlumočnické služby
ambulantní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00
terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00

Sociálně aktivizační služby
ambulantní
Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út: 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
St: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
Čt: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 14:00
terénní
Po:
--Út:
11:30-15:00
St:
--Čt:
11:30-16:30
Pá:
---

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.
V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

Vážení rodiče, milé děti, senioři,
srdečně Vás zveme na
II. ročník Zahradní slavnosti CDS.
Kdy: 31. srpna 2013
Začátek: od 14:00 h
Kde: Vodova 35, Brno

KLUB BERUŠKA
Kroužek pro děti se sluchovým postiženým a děti neslyšících pra/rodičů.
12. 8. 2013 – Téma: „Stavíme domeček z krabiček od sirek“
16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, Brno - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
26. 8. 2013 - Téma: „Vyprávíme si pohádky“
16:00 h – 18:30 h
Kde: malý sál CDS, Vodova 35, Brno - vede: Bc. Anna Pokorná, DiS.
Kroužek vaření + Kroužek ručních prací
v srpnu nebude
Pondělní individ. trén. paměti + Pondělní akce
v srpnu nebude
Skupinové trénování paměti + Přednáška
v srpnu nebude

KLUB SENIORŮ
10. 08. 2013 – 14:00 h
24. 08. 2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
9. - 11. 08. 2013 – Výlet na Šiklandu
pátek: 09. 08. 2013 - Rožná – restaurace ve 20:20 hod.
sobota: 10. 08. 2013 - Westernové městečko Šiklův mlýn
Mistrovství v RODEU - ZTP cena 108,- Kč
neděle: 11. 08. 2013 - Rožná – restaurace SLOVÁCKÁ CHALUPA
Veškeré informace u pana Brabce
03. 08. 2013 - Výlet na podél Oslavy
Místo sraz: Křižanov - nádraží v 9 hod.
Trasa: 40 km Křižanov – Kozlov - Velké Meziříčí - Říhákův mlýn
Oslava-Kamenná Haloučany - Náměšť n. Oslavou
Veškeré informace u pana Brabce
16. - 18. 2013 - Praha-Králický Sněžník
Vede p. Bezemek
Veškeré informace u pana Brabce
KARTY
nehraje se

RUSKÉ KUŽELKY
nehraje se

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY
nehraje se

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
10. 08. 2013 – VI. Mezinárodní turnaj „Brněnský pohár“ v tenise
SKN Brno - oddíl tenisu
místo: tenisové kurty TK BRNO – CHRLICE, ul. Blümlova
Brno - Chrlice
povrch: antuka
zahájení: 10:00 hodin

Správná tajenka osmisměrky: GARÁŽE BEZ OTEVŘENÍ VRAT!

