
 

Pravidla pro přidělování a hospodaření s čipy 

 

 

V souladu s usnesením členské schůze ze dne 16.5.2018 bylo vybráno řešení 
vstupů do vchodů , spočívající ve výměně vstupních dveří , instalací 
bezpečnostních zámků , čipového systému a výměny rozvodů domovního 
telefonu a elektronického vrátného. Bylo vybráno řešení firmy Otherm. Celá 
akce by dle uzavřené smlouvy měla být realizována do 31.10.2018. S firmou 
Otherm bylo dohodnuto , že kompletní výměna vstupních dveří vč. všeho 
ostatního bude u každého vchodu probíhat maximálně jeden den.  

 

Cílem akce je zamezení vstupu nepovolaných osob do našeho domu.  

 

V rámci jednání představenstva a kontrolní komise byla dohodnuta následující 
pravidla pro přidělování a hospodaření s čipy. 

1. Každý byt má nárok na bezplatné přidělení takového množství čipů , kolik 
je v bytu trvale přihlášených osob. 

2. Pokud vznese nájemce požadavek na přidělení dalšího jednoho kusu 
čipu, bude mu vyhověno s tím, že cena takového čipu bude zpoplatněna 
částkou 100 CZK/kus . Požadavek je třeba zaslat na adresu 
cipy.bdomegamb@centrum.cz  

3. O přidělení dalších čipů bude případně rozhodnuto na základě žádosti , 
kterou podá nájemce u představenstva družstva , případně na mailové 
adrese cipy.bdomegamb@centrum.cz . Každá žádost bude posuzována 
individuálně. Takto přidělené čipy budou zpoplatněny částkou 100 
CZK/kus 

4. Dojde-li během času k přihlášení další osoby v bytu, bude vydán 
bezplatně další čip. V opačném případu odhlášení osoby z bytu je 
povinen nájemce tento čip odevzdat.  

5. V případě prodeje bytu je povinen prodávající všechny vydané čipy vrátit 
družstvu .  



6. V případě ztráty čipu je povinen nájemce tuto ztrátu ohlásit. Na základě  
tohoto ohlášení dojde k zablokování čipu v systému . Vydání nového čipu 
bude zpoplatněno částkou 100 CZK/kus 

7. Družstvo si vyhrazuje právo v případě zjištění zneužití čipů tyto čipy 
zneplatnit.  

8. Veškeré platby za vydané čipy/náhrady za ztracené a neodevzdané čipy 
budou řešeny bezhotovostně v rámci pravidelného vyúčtování.  

9. Zajištění vstupu firmám a organizacím , které zabezpečují pravidelný 
provoz a údržbu domu (Česká pošta, MSV , úklid , dodávka tepla) bude 
řešen přidělením univerzálních čipů těmto firmám…  

10. Čipy budou rozdělovány nájemcům na základě předložení průkazu 
totožnosti (průkaz s fotografií a jménem)    týden před avizovanou 
montáží systému .  

 

 

V Mladé Boleslavi dne 18.9.2018 

 

Za představenstvo Bytového družstva MB Omega                           
Ing. Aleš Franc předseda  


