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↑ OSM STRAN DO SNĚMOVNY.
Sněmovní volby by podle agentury
Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem
27 procent hlasů. Druhou ČSSD by
volilo 13,5 procenta hlasujících. Oproti
minulému průzkumu nejvýrazněji
posílilo hnutí Svoboda a přímá
demokracie Tomia Okamury. Výrazně
vzrostla také podpora Pirátů. Ti
posílili mezi mladšími voliči do 35 let,
což jde podle autorů průzkumu mimo
jiné na úkor TOP 09.

ZDROJ: CVVM
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Vánočních kaprů bude letos dost,
ale mírně podraží

Svitavy – Málo másla, nedostatek brambor, malí
kapři... Tři měsíce před Vánocemi se vyrojily oba-
vy. Jedno je ale jisté. Ryby o svátcích budou.
Ovšem dražší než loni. Ředitel

Ryby
Ředitel

Ryby
Rybářství Litomyšl

Oldřich Holcman předpokládá, že většina kaprů
bude ve výběrové kvalitě s hmotností nad tři kila.
Zároveň dodává, že kvůli jejich zakoupení si lidé
trochu připlatí. Zdražení ale nebude nijak drama-
tické. „Vzhledem k nákladům, vyšší ceně obilovin
jako základního krmiva a nedostatku vody na řadě
hlavních rybníků předpokládáme nárůst ceny
kapra zhruba o jednu až dvě koruny na kilogram,“
upřesnil Oldřich
Holcman. (rnk) více na denik.cz
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Úleva pro vlastníky bytů. Za chyby
sousedů nebudou platit tolik
jPoctivýmčlenům
společenství vlastníků
pomohli senátoři

jBudoumít nárokna
desetinu výtěžku
z prodeje bytu dlužníka

JIŘÍ JANDA

D ohady, nadávky,
hrozba soudů. Ve-
dení společenství
vlastníků bytů či

bytových družstev je pro sil-
né povahy. Často je těžké
někoho z domu přemluvit,
aby se nevděčné funkce ujal.
Tahanicím se nevyhnou

třeba v případě, že některý
ze sousedů upadne do dluhů
a přestane platit poplatky za
správu domu či zálohy na
služby. Zaplatit je za něj
musejí ostatní a teprve po-
tom mohou dluh po neplatiči
vymáhat. Peníze často nedo-
stanou zpátky ani tehdy,
když dlužník kvůli umoření
dluhu svůj byt prodá.

Usnadnit život jeho sou-
sedům má schválená novela
občanského soudního řádu,
zákona o veřejných dražbách
a insolvenčního zákona. Pla-
tit by měla tři měsíce poté,
co znění vyjde ve Sbírce zá-
konů. Pak bude mít spole-
čenství vlastníků přednost –
na uspokojení jejich nároků
půjde desetina výtěžku z
prodeje dlužníkova bytu.

DESET PROCENT JE MÁLO
Původní návrh zákona před-
ložený senátory předpoklá-
dal, že by sousedům měla
pomoci čtvrtina získané část-
ky. „Deset procent je málo,“
míní Martin Hanák ze Svazu
českých a moravských byto-
vých družstev. „Je to hodně
peněz, když byt v Praze stojí
tři miliony. Ale problém je
třeba v Sokolově, kde cena
bytu může být sto tisíc. Když
se vám za ty peníze podaří
byt prodat, dostanete deset
tisíc, ale dluh může být třeba
80 tisíc,“ konstatoval.
Dlužník v domě proto

může přivést do svízelné si-

tuace funkcionáře jeho sa-
mosprávy. V případě jeho
insolvence mají jen 30 dní
na to, aby do insolvenčního
řízení přihlásili také svoji
pohledávku. Často

přihlásili
Často

přihlásili
přitom

vůbec netuší, že se takové
řízení chystá. „Když jste
předsedou společenství
vlastníků někde na Šumavě,

společenství
Šumavě,

společenství

tak asi nemáte čas na to,
sledovat každý týden insol-
venční rejstřík,“ uvedl Hanák.

HROZBA SOUDŮ
Pokud by to předseda sku-
tečně nestihl, mohl by se po
něm některý z vlastníků by-
tu v domě žalobou domáhat
náhrady škody, obává se
Hanák. Podle některých
právníků
soudy již
takové pří-
pady řeší.
„Členové

pady
„Členové

pady

společen-
ství se ob-
racejí na
soudy, aby
přiznaly
škodu,

kterou podle nich předseda
způsobil,“ řekl Deníku ad-
vokát Ondřej Preuss.
Odpovědnost statutárních

orgánů společenství vlastní-
ků zavedl nový občanský zá-
koník platný od roku 2014.
„Tyto věci se k soudům do-
stávají až nyní, rozsudků tam
zatím není moc,“ konstatoval
Preuss.
I dluh o výši několika tisíc

korun se spolu s náklady na
řízení může vyšplhat až do

statisícové výše.

Foto: Deník

Mateřských škol je málo. Musejí odmítat děti
Praha – Počet dětí v ma-
teřských školách i množství
samotných školek v minu-
lých letech v ČR výrazně
vzrostly. Zájem o zařízení
dnes i přes opatření vlády
ale převyšuje jejich mož-
nosti. Mateřské školy proto
musejí část zájemců odmí-
tat. Letos se nedostalo na
32 000 dětí.
Vláda tento týden ve své

bilanční zprávě uvedla, že

díky investičním progra-
mům během jejího funkč-
ního období vzniklo ve
školkách přes 1700 nových
míst.

KOMPLIKACE PŘINESLA
I NOVINKA
Od roku 2013 se sice podle
vlády snížil počet nepřija-
tých dětí o 47 procent,
přesto ovšem nejsou v ma-
teřských školách místa pro

všechny. Podle statistik by-
lo v uplynulém školním
roce v Česku

uplynulém
Česku

uplynulém
přes 5000

předškolních zařízení, do
kterých chodilo celkem
zhruba 360 000 dětí.
Jedním z důvodů, proč

nejsou školky schopné na-
brat všechny děti, jejichž
rodiče o to mají zájem, je i
zavedení povinného po-
sledního roku předškolního
vzdělávání. (čtk)Foto: Deník/ Radek Luksza

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky
na e-mail dagmar.machova@scvk.cz, nebo poštou na adresu:
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., personální útvar,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
PROVOZNÍ MONTÉR

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:  PROVOZNÍ MONTÉR
SPOLEČNOST: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Roztoky u Prahy
PRACOVNÍ POMĚR: Práce na plný úvazek
SMLUVNÍ VZTAH:  Smlouva na dobu určitou 

(s možností prodloužení na dobu neurčitou)
DATUM NÁSTUPU: 1. 11. 2017
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, 

dovolená nad rámec Zákoníku práce, vzdělávací kurzy, 
příspěvek na životní/penzijní připojištění; preventivní péče;  

Nabízíme
•  Zázemí silné nadnárodní společnosti
•  Jistotu a stabilitu velké fi rmy
•  Nadstandardní zaměstnanecké 

výhody vyplývající z kolektivní 
smlouvy

•  Možnost dalšího profesního 
vzdělávání

Požadujeme
•  SO s výučním listem (nejlépe vyučen 

ve vodárenském nebo jiném technickém oboru)
•  Platný svářečský průkaz výhodou
•  Řidičský průkaz sk. B (C, T výhodou)
•  Práce na PC výhodou
•  Praktické myšlení, samostatnost, preciznost a přesnost
•  Fyzickou zdatnost

Pracovní náplň
•  Provádění a řízení provozních montážních a údržbářských prací na vodovodní a kanalizační 

síti, vodárenských a kanalizačních objektech
•  Provádění oprav vodovodů a kanalizací 
•  Obsluha vyhrazených technických zařízení (tlakové nádoby, zdvihací zařízení)

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky
na e-mail dagmar.machova@scvk.cz, nebo poštou na adresu:
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., personální útvar,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ČOV

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:  STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ČOV
SPOLEČNOST: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Roztoky u Prahy
PRACOVNÍ POMĚR: Práce na plný úvazek
SMLUVNÍ VZTAH:  Smlouva na dobu určitou 

(s možností prodloužení na dobu neurčitou)
DATUM NÁSTUPU: 1. 11. 2017
BENEFITY:  příspěvek na stravování/stravenky, 

dovolená nad rámec Zákoníku práce, vzdělávací kurzy, 
příspěvek na životní/penzijní připojištění; preventivní péče;  

Nabízíme
•  Zázemí silné nadnárodní společnosti
•  Jistotu a stabilitu velké fi rmy
•  Odpovídající mzdové ohodnocení
•  Nadstandardní zaměstnanecké výhody 

vyplývající z kolektivní smlouvy
•  Možnost dalšího profesního vzdělávání

Požadujeme
•  Min. SOU - vyučení v oboru elektro 

– 5 let praxe, maturita výhodou 
•  Základní znalosti a dovednosti 

při práci s PC
•  Zodpovědnost, fl exibilita, samostatnost
•  Dobrý zdravotní stav
•  Řidičský průkaz skupiny B výhodou

Pracovní náplň
•  Obsluha čistírny odpadních vod, po zapracování pravidelné střídání v nepřetržitém provozu 

ve 12 hod. směnách
•  Obsluha vyhrazených technických zařízení (plynové zařízení, tlakové nádoby, zdvihací zařízení)
•  Údržba a opravy zařízení čistírny odpadních vod – práce ve ztížených hygienických podmínkách
•  Zpracování dat na počítači
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