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PŘÍLOHA č. 1 

 

Seznam původních bytových družstev, ze kterých postupným slučováním 

vzniklo SBD Poruba: 

1. Stavební bytové družstvo Horník, Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015  

2. Stavební bytové družstvo Důl Rudý říjen, Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015  

3. Stavební bytové družstvo Důl Vítězný únor, Ostrava-Přívoz  

4. Stavební bytové družstvo Důl Zárubek, Ostrava, Macharova 6  

5. Stavební bytové družstvo, Důl Jan Šverma, Ostrava-Mariánské Hory  

6. Stavební bytové družstvo pracovníků OŘ OKD Ostrava  

7. Stavební bytové družstvo pracovníků Báňských projektů Ostrava  

8. Stavební bytové družstvo Dopravák Ostrava-Poruba, Alžírská 1517  

9. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.Silnice Ostrava  

10. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.ČSAD Ostrava  

11. Stavební bytové družstvo pracovníků Dopravního podniku m. Ostravy  

12. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p.ČSD Ostrava  

13. Stavební bytové družstvo při VOKD Ostrava 1, Smetanovo nám.2  

14. Stavební bytové družstvo Mír Ostrava-Poruba, nám. Ant. Bejdové  

15. Stavební bytové družstvo pracovníků Ostr.-karv. koksoven Ostrava  

16. 4. stavební bytové družstvo občanů Ostrava-Poruba IV.  

17. 3. stavební bytové družstvo občanů Ostrava-Poruba, ul. Generála Sochora  

18. Stavební bytové družstvo občanů Ostrava-Mar.Hory, Zelená ul.  

19. Stavební bytové družstvo Svépomoc Ostrava  

20. Stavební bytové družstvo pracovníků n.p. Prefa Ostrava - Třebovice  

21. Stavební bytové družstvo pracovníků Moravských chemických závodů Ostrava  

22. Stavební bytové družstvo pracovníků zdravotnictví Ostrava, Zelená  

23. Stavební bytové družstvo pracovníků Vysoké školy báňské Ostrava  

24. Stavební bytové družstvo pracovníků školství Ostrava  

25. Stavební bytové družstvo Stavbař, Ostrava-Poruba  

26. Stavební bytové družstvo Bytostav, Ostrava-Poruba  

27. Stavební bytové družstvo Pozemní stavitelství Ostrava, Gottwaldova 150  

28. Stavební bytové družstvo MěNV a stát. orgánů Ostrava-Poruba  

29. 5. stavební bytové družstvo občanů Ostrava-Poruba, Josefa Skupy 21  
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30. Družstvo pro výstavbu garáží Ostrava-Poruba, Generála Sochora  

31. Družstvo pro výstavbu garáží Ostrava-Poruba, Slavíkova 

Výše uvedená stavební bytová družstva vznikla v roce 1960 až 1964 a existovala 

samostatně až do roku 1975, kdy byla sloučena následujícím způsobem: 

1. Integrace 

• SBD Důl Rudý Říjen Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015  

• SBD Důl Vítězný únor Ostrava-Přívoz  

• SBD Důl Zárubek Ostrava, Macharova 6  

• SBD Důl Jan Šverma, Ostrava-Mariánské Hory  

• SBD OKD Ostrava  

• SBD Báňských projektů Ostrava  

Integrací výše uvedených družstev vzniklo  

Stavební bytové družstvo Horník Ostrava-Poruba, Fučíkova 1015 

2. Integrace 

• SBD n.p. Silnice Ostrava  

• SBD n.p. ČSAD Ostrava  

• SBD n.p. DPMO Ostrava  

• SBD n.p. ČSD Dopravák  

Integrací výše uvedených družstev vzniklo  

Stavební bytové družstvo Dopravák Ostrava-Poruba, Alžírská 1517 

3. Integrace 

• SBD Ostravskokarvinské koksovny Ostrava  

• 4. SBD občanů Ostrava-Poruba IV.  

• 3. SBD občanů Ostrava-Poruba ul. Generála Sochora  

• SBD občanů Ostrava-Mar.Hory, Zelená ul.  

• SBD Svépomoc Ostrava  

• SBD n.p. Prefa Ostrava-Třebovice  

• SBD n.p. Moravské chemické závody Ostrava  
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• SBD pracovníků zdravotnictví Ostrava Zelená ul.  

• SBD pracovníků Vysoké školy báňské Ostrava  

• SBD pracovníků školství Ostrava  

Integrací výše uvedených družstev vzniklo  

Stavební bytové družstvo Mír Ostrava-Poruba, nám. A. Bejdové 

4. Integrace 

• SBD Bytostav Ostrava-Poruba  

• SBD pracovníků Pozemního stavitelství Ostrava, Gottwaldova 150  

• SBD MěNV a státních orgánů Ostrava-Poruba 

Integrací výše uvedených družstev vzniklo  

Stavební bytové družstvo Stavbař, Ostrava-Poruba 

5. Integrace 

• SBD pracovníků Potravinářských závodů Martinov  

• SBD občanů Liptáňské náměstí  

• SBD Lutyň  

Integrací výše uvedených družstev vzniklo  

5. stavební bytové družstvo občanů, Josefa Skupy 21, Ostrava-Poruba 

6. Integrace 

V roce 1980 byla provedena poslední integrace, při které byla sloučena družstva: 

• SBD Horník  

• SBD Dopravák  

• SBD Mír  

• SBD VOKD  

• SBD Stavbař  

• 5. SBD občanů Poruba  

• Družstvo pro výstavbu garáží 
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PŘÍLOHA č. 2 

 

Struktura SBD Poruba 

 Úsek ředitele - vedoucím útvaru je ředitel správy 

Ředitel zajišťuje informovanost představenstva družstva. Informace získává 

prostřednictvím svých náměstků a vedoucích útvarů a zadává jim úkoly, 

související s jejich náplněmi, radí se s nimi dle jejich odbornosti a může při 

rozhodování přihlížet jejich názorům 

 

 Úsek ekonomický - vedoucím úseku je náměstek pro ekonomiku, který je 

přímo nadřízen administrativní pracovnici sekretariátu. 

Ekonomický úsek je členěn na jednotlivé referáty. Vedoucí referátu jsou přímo 

podřízeni náměstku a nadřízeni pracovníkům referátu. 

Ekonomický úsek má tyto referáty: 

 

Referát účetnictví 

Zajišťuje prostřednictvím účetních zpracování účetnictví jednotlivých 

hospodářských středisek, které představují vchody družstevních domů. 

Komunikuje se samosprávami domů, zajišťuje úvěry na opravy a rekonstrukce, 

hradí faktury za správu i hospodářská střediska, zpracovává mzdy zaměstnanců 

správy, sepisuje a zpracovává dohody na úklid a údržbu i drobné práce na 

družstevních domech, zajišťuje zpracování odměn funkcionářům družstva, 

představenstva a kontrolní komise. Vede účetnictví a zpracovává daňová přiznání 

za družstvo, vymáhá nájemné z pronajatých rekolaudovaných i účelově 

postavených nebytových prostor, vyplácí podíly samosprávám na hospodářském 

výsledku získaném investováním volných financí do krátkodobých cenných papírů 

a termínovaných účtů. Zastupuje družstvo vůči státu (na finančních úřadech, 

správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách), zpracovává 

směrnice, vztahující se k vedení účetnictví a daním. 

 

 

 

 



6 

 

Referát nájmu 

Zajišťuje vymáhání pohledávek z nájmu bytů (družstevních i ve společenstvích 

vlastníků) a zpracovává vyúčtování služeb jak bytů, tak nebytových prostor 

družstva i jednotlivým společenství vlastníků. 

 

Referát správa domů 

Vede účetnictví společenstvím vlastníků vzniklých převodem družstevních bytů do 

vlastnictví nájemců, kteří se stávají vlastníky a přibližně z 90% ukončili členství 

v družstvu, zajišťuje zpracování mezd pro výbory společenství vlastníků i jejich 

zaměstnance. 

 

 Provozní úsek - vedoucím úseku je náměstek pro provoz 

Zajišťuje ve spolupráci s předsedy samospráv prostřednictvím specialistů-

techniků dobrý technický stav domů. 

Provozní úsek má jednotlivé odborné pracovníky, kteří zajišťují řešení konkrétní 

problematiky: 

 Stavební technici realizují dozor i organizaci rekonstrukcí a oprav domů ve 

správě družstva, výběrová řízení dodavatelských firem, zajišťují využití 

dotační politiky státu formou úspor na úrokových nákladech z úvěrů 

(„Zelená úsporám“, projekt „PANEL“) 

 Specialisté na dodávky médií posuzují na základě dohod a smluv 

s dodavateli ceny dodaných médií a zajišťují rozpočet spotřeby elektřiny, 

plynu, vody dle jednotlivých náměrů pro jednotlivé konečné odběratele 

(jednotlivé byty, družstevní domy, domy společenství vlastníků) 

 Ohlašovna oprav zajišťuje dodavatele pro odstranění drobných poruch 

v domech i bytech, včetně havarijních služeb 

 

 Organizačně správní úsek - vedoucím úseku je náměstek pro organizační a  

právní problematiku, který je zároveň právníkem družstva 

Zajišťuje prostřednictvím administrativních pracovníků registraci, správu a 

převody členských práv, inventarizaci pozemků, domů, bytů a nebytových prostor, 

převody bytů do vlastnictví a právní poradenství pro členy družstva. Dále se 

zabývá vymáháním nedobytných pohledávek a zastupuje družstvo v případě 

soudních sporů. 


